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BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Ativiteiten sector: UgenTec is een snelgroeiende scale‐up met als missie laboratoria wereldwijd te helpen digitaliseren. We
doen dit door middel van software oplossingen die hen helpen met de interpretatie van resultaten en door processen te
automatiseren. We gebruiken hiervoor nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie en connecteren de labo’s met de
cloud. UgenTec heeft de ambitie en groeiplannen om binnen deze niche globaal marktleider te worden. Met ons “FlagShip”
product FastFinder helpen we laboratoria in meer dan 70 landen hun DNA analyses te verwerken. Hiermee reduceren we
menselijke fouten in het manuele proces dat vandaag nodig is om een DNA analyse te verwerken. Over de hele wereld staan
laboratoria onder enorme druk door een sterke toename van de gezondheidskosten, een snellere tijd‐tot‐resultaat en een
steeds hoger aantal stalen dat verwerkt moet worden. Simultaan moeten kosten zakken en worden de kwaliteitseisen
strenger. Dit dwingt laboratoria naar automatisatie en verdere digitalisering. Gegeven het sterk groeiend aantal klanten kan
er gesteld worden dat de UgenTec oplossing zich bewezen heeft en het product commercieel succesvol uitgerold wordt.
UgenTec breidde in 2018 haar activiteiten verder uit met 2 bijkomende oplossingen, FastTyper en FastFlow. Hiermee biedt
UgenTec nu een software suite waarin de specifieke noden van de agricultuur en animal health laboratoria ook mee worden
aangepakt. Op deze manier boort UgenTec naast de klinische diagnostiek nieuwe markten aan zoals de animal health en de
agBio sector voor het testen van zaden en planten. UgenTec werd 5 jaar geleden opgericht door Wouter Uten & Tom Martens
na het afronden van een succesvolle thesis. UgenTec groeide op amper enkele jaren uit tot een bedrijf met internationale
referenties zoals BASF, Eurofins, Siemens Healthineers en nog vele andere moleculaire diagnostische fabrikanten of
laboratorium groepen.
Bedrijfsspecialisatie: UgenTec onderscheidt zich op 2 niveaus. 1) Op vlak van technologische innovatie maakt het gebruik van
technieken uit de artificiële intelligentie. UgenTec’s algoritmes leveren een nauwkeurigheid van meer dan 99,9% waardoor ze
nauwkeuriger zijn dan de manuele analyses van de wetenschapper binnen het labo. Naast nauwkeurigheid slagen laboratoria
er zo ook in om tot 90% sneller hun resultaten te genereren. We geloven dat we hiermee aantonen hoe onze inhouse
ontwikkelde technologie zich onderscheidt van de manuele analyses die vaak 30 keer langer duren. 2) Daarnaast brengen we
biomedici en state‐of‐the‐art informatici dagdagelijks samen om de brug te maken tussen het werk binnen het lab en het
bouwen van een oplossing op basis van de nieuwste en beste technologiëen. Binnen onze markt is dit een sterke
differentiatie tov andere spelers die vaak grotendeels of informatici, of biotechnologen in huis hebben en hierdoor minder
multidisciplinair deze problemen kunnen aanpakken.
Korte historische achtergrond van de onderneming: UgenTec werd opgericht op 30 april 2014 door Wouter Uten en Tom
Martens en is ontstaan uit de thesis van Wouter Uten zijn studies. Tijdens deze thesis werkte hij op vraag van een Nederlands
diagnostisch bedrijf een eerste prototype uit. Het bedrijf had een goed gedefinieerd probleem. Hiervoor ontwikkelde Wouter,
vanuit zijn life science interesse, met veel plezier een “minimum viable product”.
UgenTec is dus in de kern vanuit de markt opgericht, anders dan vele life sciences bedrijven die eerder een technology push
uitoefenen. Nadat Wouter afstudeerde bouwde hij verder aan het platform en kwamen er meerdere vergelijkbare vragen. De
markt lag open en Wouter zag in Tom Martens de perfecte partner om samen een nieuw bedrijf op te richten.
Ondertussen hebben oa Siemens Healthineers, MDxHealth, R‐Biopharm en Eurofins hun vertrouwen al geschonken aan het
platform van UgenTec. Daarmee kan het rekenen op een spreiding van meer dan 100 labo’s verspreid over meer dan 70
landen.
Het internationaal potentieel van UgenTec en de interessante markt zijn een groot voordeel maar vormen ook een uitdaging.
De conservatieve mindset en regulatoire druk binnen de labo’s maken dat het niet eenvoudig is om een nieuwe oplossing te
positioneren. Hierdoor koos UgenTec om via externe investering versneld de groeiplannen uit te rollen. Hiervoor werd meer
dan 11M euro opgehaald over verschillende kapitaalrondes bij private investeerders en banken en groeide UgenTec tot een
bedrijf met meer dan 40 mensen verspreid over 3 locaties wereldwijd.
Wouter en Tom werden overtuigd door de grote marktvraag en begonnen begin 2014 fulltime te bouwen aan UgenTec. In
2018 kwam Steven Verhoeven vanuit de US terug naar België om als nieuwe CEO de groei van UgenTec te versnellen op basis
van zijn uitgebreide kennis er ervaring uit de markt en in het schalen van software ‐bedrijven.
Omzet: Omzet 2018 : 1.75M euro contracted annual recurring revenues

Personeel: 2017 : 19.5 VTE en 2018 : 43 VTE
Chief Executive Officer: Steven Verhoeven
Missie: UgenTec wil binnen zijn niche een wereldspeler worden om labo’s verder te digitaliseren via haar verschillende
oplossingen.
Visie: De visie van UgenTec is intelligente oplossingen ontwikkelen en commercialiseren die, op een eenvoudige en
gebruiksvriendelijke manier, hoogstaande technologie aanbieden aan laboratoria om zo wereldwijde noden binnen
diagnostische labo’s in te vullen binnen diverse segmenten van de moleculaire diagnostiek.
Waarden: UgenTec hecht veel belang aan zijn sterke bedrijfscultuur. Transparantie, efficiëntie en correctheid zijn belangrijke
waarden.
Onze medewerkers zijn de belangrijkste acid van UgenTec en voor hen zorgen zien we dan ook als een cruciaal element in het
realiseren van onze groei.
Samen bouwen aan de groei van onze organisatie als scale‐up is een rollercoaster , met successen maar ook met tegenvallers.
We trachten successen samen te vieren en uit tegenvallers te leren in alle openheid over alle niveau’s.
Ook efficiëntie is een belangrijke waarde binnen UgenTec. UgenTec streeft er steeds naar om zo efficiënt mogelijk haar
plannen aan te pakken. De alertheid om elkaar aan te spreken op mogelijke verbeteringen op dit vlak is deel van ons DNA en
helpt om onze groei zo maximaal mogelijk te versnellen.
UgenTec is een organisatie waarin ambitieuze talenten kansen krijgen om mee te bouwen aan het bedrijf. Hen uitgebreid
ondersteunen en laten groeien als persoon ziet UgenTec als één van zijn grootste verantwoordelijkheden. Ownership van de
groei zit hierdoor verspreid in de volledige organisatie. Ownership en verantwoordelijkheid kan hierdoor gepaard gaan met
een grote flexibiliteit die UgenTec steeds brengt waar het wilt geraken.

