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Intravacc benoemt Nathalie Laarakker tot  

Chief Financial Officer  
 

 

Bilthoven, 24 Maart 2021 – Intravacc, wereldwijd vooraanstaand op het gebied van translationeel 

onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve vaccins, heeft Nathalie Laarakker benoemd tot Chief 

Financial Officer en lid van het managementteam van de onderneming met ingang van 1 april 2021. 

 

Nathalie heeft ruim 15 jaar ervaring binnen corporate finance met een bewezen staat van dienst op het 

gebied van financieel en senior management, voornamelijk in de hightech- en health-sector. Hiervoor 

was Nathalie werkzaam bij het kankerimmunotherapie R&D-bedrijf Gadeta, waar zij sinds 2018 Chief 

Financial Officer en Managing Director was. Nathalie begon haar professionele carrière bij 

PricewaterhouseCoopers en werkte voor zowel het kantoor in Amsterdam als in Boston (VS). In 2001 

rondde zij een studie tot registeraccountant af, waarna zij diverse senior functies bekleedde bij 

verschillende ondernemingen. Daarnaast was ze onder meer Head of Finance bij het in New York 

(Nasdaq) beursgenoteerde Nederlandse biotechbedrijf Merus. Ze behaalde een bachelor aan de 

Amsterdam Business School en een postdoc graad in accounting aan de Universiteit van Amsterdam. 
 

Dr. Jan Groen, CEO van Intravacc, zegt:  

“We zijn verheugd Nathalie als Chief Financial Officer te verwelkomen in ons managementteam. 

Haar benoeming komt op een perspectiefrijk moment met grote kansen op groei voor Intravacc. 

De uitgebreide internationale zakelijke en financiële ervaring van Nathalie zal van onschatbare 

waarde zijn bij de voortgaande wereldwijde uitrol van Intravacc als een toonaangevende 

onderneming voor contractuele ontwikkeling en productie van nieuwe vaccins.'' 

 

Nathalie Laarakker zegt in reactie: 

"Ik kom bij Intravacc op een belangrijk en cruciaal moment in de ontwikkeling van de 

onderneming. Intravacc heeft een aantal uitdagende jaren achter de rug voordat het begin dit 

jaar een verzelfstandige vennootschap werd met de Nederlandse staat als aandeelhouder. Ik 

kijk uit naar de samenwerking met het managementteam en de nieuw opgerichte Raad van 

Commissarissen om de strategische en financiële doelstellingen van de onderneming te kunnen 

maximaliseren.'' 

 

=== E I N D E    P E R S B E R I C H T === 

Over Intravacc  

Intravacc, gevestigd op Utrecht Science Park Bilthoven, is een mondiaal vooraanstaande 

contractontwikkelaar en producent van innovatieve vaccins tegen infectieziekten. Als een gevestigde 

onafhankelijke CDMO-organisatie met meer dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling en optimalisatie 

van vaccins en vaccintechnologieën, heeft Intravacc zijn technologie met betrekking tot poliovaccins, 

mazelenvaccins, DPT-vaccins, Hib-vaccins en griepvaccins over de hele wereld overgedragen. Rond 

de 40% van de vaccins gericht op kinderziektes is gebaseerd op technologie van Intravacc. Intravacc 

biedt een breed scala aan expertise voor het zelfstandig ontwikkelen van vaccins, van concept tot 

klinische fase I/II-studies voor partners over de hele wereld, waaronder universiteiten, 

volksgezondheidsorganisaties (WHO, Bill & Melinda Gates Foundation) en biotech- en farmaceutische 

bedrijven. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.intravacc.nl. 

 

 

 

 

https://www.intravacc.nl/
http://www.intravacc.nl/


 

 Page 2 of 2 

Contact-info  

 

Intravacc  

Dr. Jan Groen, CEO  

P: +31 30 7920 454  

 

Mirjam Hartman, Media relations  

P: +31 6 115 969 94  

E: press.office@intravacc.nl 

 

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam  

Leon Melens  

P: +31 6 538 16427  

E: lmelens@lifespring.nl  
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