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West-Vlamingen zijn geboren ondernemers. De vele familiale bedrijven vormen
de ruggengraat van onze economie. Kijk maar naar de nieuwe generatie ‘makers’
die elk jaar afstudeert in Kortrijk. Of de aantrekkingskracht die de Biënnale Interieur
uitoefent op designers van over de hele wereld. Zo ontstond in Kortrijk een uniek
ecosysteem dat het lokaal ondernemerschap in de hele regio bevordert.
Maar de economie moet zich blijven vernieuwen. Daarom is er Hangar K, de nieuwe
co-creatie hub op Kortrijk Weide. Het is het eerste West-Vlaamse ecosysteem dat alle
innovatieve spelers fysiek onder één dak samenbrengt. Hangar K focust op digitale
technologie en creëert opportuniteiten voor de regionale maakindustrie. De regio
Kortrijk telt heel wat grote bedrijven uit diverse sectoren. Denk maar aan Unilin,
Thermote & Vanhalst, Van De Wiele, Vyncke, Picanol, Barco of Alpro. We zien dan ook
een mooie opportuniteit om rond die bedrijven een ecosysteem op te starten.
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WAT IS HANGAR K?
Hangar K is een co-creatie hub voor exponentiële groei waar starters, ondernemers en
gevestigde ondernemingen elkaar als partners ondersteunen om hun business level te
overtreffen.
Als werkruimte overstijgt Hangar K zichzelf. Het is een gebouw, maar eveneens een
digitaal platform. Het is tegelijk incubator en accelerator, maar ook katalysator en
innovator. Competence center én brain center.
Starters worden er immers niet alleen uit de startblokken geholpen maar bovendien
professioneel in tandem gezet met ervaren ondernemers. Gevestigde ondernemingen
vinden er de ruimte om samen te werken. Samen formuleren ze concrete antwoorden
op de stijgende vraag naar innovatieve toepassingen. Hangar K is een dynamisch concept
met een duidelijke missie.
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WAT MAAKT HANGAR K UNIEK?
1. D E P A R T N E R S
Hangar K is een gezamenlijk initiatief van Barco, Cronos, Howest, KU Leuven, Stad
Kortrijk, Start it@KBC, Unilin, UGent en Vives. De combinatie van digitaal onderwijs,
expertise in digitale technologie en mentorschap van starters leidt tot betere
toepassingen voor technologie en sterkere economische groei van de regio. Dankzij het
open ecosysteem kunnen verscheidene andere partners instappen in de community,
klaar om samen oplossingen te ontwikkelen voor nieuwe technologische uitdagingen.
Alle huidige en toekomstige partners delen dezelfde visie, verdedigen dezelfde waarden
en streven dezelfde doelstellingen na. Een CEO gaat samen met de partners op zoek
naar originele projecten, ondernemers en gevestigde ondernemingen om samen een
bruisende gemeenschap te vormen en de positie van de regio te versterken. Hangar K
maakt deel uit van het stadsontwikkelingsproject Kortrijk Weide, een regio met een
sterke industrie.

2. DE FOCUS
De top 5 van sectoren met de meest innoverende techbedrijven in België bestaat
respectievelijk uit de gezondheidszorg, de maakindustrie, human resources, marketing
en fintech (financiële technologie). Elk van deze sectoren hebben hun eigen
gelokaliseerd ecosysteem, op de maakindustrie na. Kortrijk is de bakermat van die
industrie en zal daarom het eerste ecosysteem hierrond huisvesten. Dit vullen we aan
met een aantal cruciale sectoren waarin onze partners wereldtop zijn.
De focus komt bijgevolg te liggen op de samenwerking met het uitgebreide Kortrijkse
ecosysteem, voornamelijk actief in de maakindustrie (smart factory), medtech,
edutech en entertainment/visualisatie.

3. DE AMBITIE
Met dit concept zijn we de eerste in West-Vlaanderen en hebben we de expliciete
ambitie om plaats te geven aan startend ondernemerschap om zo de West-Vlaamse
brain drain tegen te gaan.
Het is een publiek geheim dat heel wat starters hun heil zoeken in Gent en andere
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plaatsen. Wij hebben de ambitie om dit tegen te gaan door ondernemers naar Hangar
K te lokken. We verwezenlijken dit door initiatieven als SPEK, het project van de vier
hogere onderwijsinstellingen om studenten naar het ondernemerschap te leiden, het
statuut student/ondernemer en Kerekewere.
Hangar K moet helpen om jonge bedrijven te verankeren die anders zouden uitwijken
naar steden als Gent of Antwerpen.

4. DE LIGGING
Kortrijk Weide is een van de belangrijkste veranderingen in onze stad. Een plek waar
het centrum van Kortrijk uitgebreid wordt en waar unieke functies elkaar kruisen:
leren, ontspannen, sporten en ondernemen.
De toekomst is aan dit soort plaatsen. Waar starters na het werk een fuif organiseren
in de Depart. Waar cursisten van CVO Miras na de les in Hangar K komen kijken hoe
ondernemers het aanpakken. En waar studenten onderweg naar het nieuw Olympisch
zwembad in Hangar K komen kijken omdat er ‘s avonds nog licht brandt.

5. D E L O O D S
De loods biedt een unieke locatie. Een plek waar vroeger op de weides het linnen werd
gebleekt voor de vlasindustrie en die aan de roots ligt van de creatieve maakindustrie
in onze streek.
In 1954 werd hier een goederenloods gebouwd door de NMBS. Door het opengooien
van de Europese grenzen werd het gebouw overbodig voor de NMBS.
Nu krijgt het een nieuw invulling, vandaar ook de naam. De K staat uiteraard voor
Kortrijk. En hangar kozen we omdat het ‘industriële werkplek’ symboliseert, een plek
waar er veel zal gecreëerd worden. Een naam die ook goed klinkt in het Engels en het
Frans. Belangrijk, want we hebben de ambitie om ook internationaal te gaan door
bijvoorbeeld samen te werken met Euratechnologies in Rijsel.
Met die unieke elementen creëren we een co-creatie hub die Vlaanderen nog niet
eerder heeft gezien.
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DOELGROEPEN
1. FOUNDERS/ ENTREPRENEURIAL TEAMS
• Pré-starters - studenten
• Starters
• Groeiers
2. GEVESTIGDE ONDERNEMINGEN
• Intrapreneurs
• R&D managers
• Innovatie managers
• Entrepreneurs
3. ONDERNEMERS
• Early adopters
• Innovation consultants
4. SCHOLEN
• Stagebegeleiders
• Student ondernemers
• Innovation & research managers
5. INVESTEERDERS
• Angel investors
• VC funds
• Corporate VC

Voor de ontwikkeling van innovatieve projecten en de samenwerking op het open
platform richt Hangar K zich verder ook op investeerders en scholen in Vlaanderen en
bij uitbreiding heel België, Rijsel, Noord-Frankrijk en metropolen zoals Londen, Parijs
en Amsterdam.
De voornaamste doelgroep van Hangar K is het grote publiek. Als co-creatie hub zorgt
Hangar K voor werkgelegenheid in de regio en voor een florerende economie door de
groei van starters, bedrijven in ontwikkeling en de gevestigde industrie te stimuleren.
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HOE WERKT HANGAR K?
Hangar K is meer dan alleen een coworking space voor starters en ondernemers. Het
is een bruisende community waar kennis, ervaring en expertise worden uitgewisseld
en waar jonge ondernemers en gevestigde ondernemingen kunnen samenwerken en
co-creëren. Hier werken we aan bruikbare, schaalbare en verhandelbare antwoorden op
technologische uitdagingen.
Hangar K vervult de rol van incubator tot accelerator. Via programma’s en trainingen
worden pre-starters en start-ups begeleid bij het ontwikkelen van hun product of
dienst, het bouwen van hun onderneming en een businessplan. Ze worden
geïnspireerd en krijgen advies en ondersteuning bij hun groei, uitbouw van hun
ondernemingen en strategische keuzes. Naast business events en inspirerende
workshops worden er in deze co-creatie hub ook design-thinking en design-doing
sessies georganiseerd

EEN HUB IN ONTWIKKELING
Als open platform en co-creatie hub is Hangar K voortdurend in ontwikkeling. De
ruimtes veranderen en worden ingenomen door steeds andere ondernemers en
bedrijven. Sommige blijven er een tijdje, andere komen dan weer af en toe hun licht
opsteken. Of ze blijven op kantoor en zoeken elkaar online op, in de cyberloods. Door
steeds in beweging te blijven ontstaat een constante stroom van nieuwe inzichten en
groeit de expertise op het vlak van technologie exponentieel. En dit zowel nationaal
als internationaal.
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Met de steun van:
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www.hangarK.be | hello@hangarK.be | @wearehangarK
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WWW.INVISIBLEPUPPY.COM

Nelson Mandelaplein 2, BE-8500 Kortrijk

