
Persdossier
Start it @KBC

Oktober 2017



Persdossier | startit.be2

Inhoud
De nieuwe lichting start-ups (oktober 2017)
Start it @KBC: een internationaal ecosysteem
Agenda
Demo Day
Historiek
Meet the founder
Perscontact & partners

2
3
7
8
9 
10 
13
14



Persdossier | startit.be3

AirShaper 
De online windtunnel: accelereer je design!

Caldr 
Caldr breng patiënten en artsen met elkaar in contact. Een afspraak maken, een 
patiënt opvolgen,... Dat kan op een eenvoudige manier.

Capratio 
Lagekostinvesteringen voor lage inkomens.

CrewPlanner
Een complete, gebruiksvriendelijke oplossing voor het van A tot Z plannen van 
personeel in complexe werkomgevingen.

Crimibox
Een nieuw spelconcept! Je ontvangt thuis een cold case en moet aan de hand van 
het politiedossier en de bewijsstukken de moordenaar ontmaskeren.

Dazuld
Een gloednieuwe premium juwelen-service, gecurateerd met een design, verhaal én 
passie voor juwelen.

EDSE
EDSE creëert de nieuwe standaard voor aandelenmarkten aan de hand van 
blockchain technologie, met als resultaat een gezondere en efficiëntere crypto 
exchange market.

Foodcost.be
Controleer en anticipeer op de winstgevendheid van je food-business, dankzij deze 
gemakkelijke en cloud-gebaseerde service.

Fred&Barnes
Dé place to be voor fans van luxehorloges. Kies zes keer per jaar een nieuw horloge 
uit de Fred&Barnes collectie.
 
Gingerwald
Artisanale groenten en fruit shots, met een mooi design voor de juice corner in je 
kantoor. Een gezonde keuze voor op de werkvloer.

De nieuwe lichting 
start-ups (oktober 2017)
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GoTennis
De allereerste echte tennis e-club, met tennisvelden, coaching, fitness en 
evenementen. Tennis op een leuke, stedelijke manier!

Guardway
To grant society control in digitisation.

Hereso    
Hereso verkort je verblijf in het hospitaal door innovatieve oplossingen waarmee 
je sneller revalideert.

House of projects 
Deze start-up ontzorgt contractors en project owners bij de realisatie van 
infrastructuur voor de energiemarkt.

Hyperlane  
Een kick-ass Drupal en WordPress cloud management platform.

Jointechnix  
Dit ingenieursbureau ontwikkelt slimme stiktechnieken om afgedankte kledij en 
meubelen te herleiden tot herbruikbare materialen.

Klær   
Een B2B online tool die webshops uit de cloud neemt en de klantenervaring van  
on- en offline modeketens boost. Het resultaat? Minder kosten en meer klanten.

KnowledgeFlow  
Een online en mobiel platform voor kennismanagement en eLearning.

Lancr
Een platform voor freelancers om professionele producten en diensten aan te 
kopen aan betere voorwaarden.

LiLo
Dit platform verbindt bedrijven aan professionele vertalers, in alle transparantie 
en met bewezen technologieën.

Liso Yachts   
De Tesla van de yachts.

Livana bvba
100% natuurlijke, gezonde voeding, gemaakt door een chef en aan huis geleverd.
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Metachat
De assistent die je de weg wijst op het web en tijdens chats.

Motiontribe 
Een collaboratief huurplatform voor videomakers en fotografen.

Nash
Een service voor autodealers om de wagens van hun klanten op te halen en  
terug te brengen.

Oak Tree Projects
Deze start-up bouwt inclusieve huizen in cohousing projecten, waar Heel  
Speciale Mensen zelfstandig kunnen wonen met de juiste zorg.

OrthoGrow 
Een orthopedische software waarmee kniepatiënten beter kunnen worden 
behandeld.

Port-WiFi 
Meer connectiviteit voor bemanningen en schepen.

Pristin Sellier by Maison de Froy 
Een feestelijke, high-end, niet-alcoholische drank. Subtiel en gesofisticeerd.  
Exclusief en volgens een uniek recept gemaakt met de beste druiven (muscat)  
uit de Provence.

QUivr 
Een app waarmee studenten in een handomdraai hun uurrooster, agenda,  
de bibmonitor en menu’s van de studentenrestaurants kunnen zien.

Recovr
Verbetert drastisch de efficiëntie van kredietmanagement en schuldaflossing  
voor KMO’s.

Roeku 
Een communicatieplatform dat de interactie tussen scholen, studenten en ouders 
verbetert via geautomatiseerde sms’en.

Smoothy 
Een moderne toolkit voor web developers. Pinch of magic!

SO YES
Modieuze, comfortabele  en betaalbare aangepaste kleding voor mensen met  
een fysieke beperking.
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Talkeezy
Een online platform voor professionele psychologische hulp.

Urban Harvest
Farming-as-a-Service, met kwalitatieve en duurzame gewassen op aanvraag, 
dicht bij jou in de buurt.

Vintastique
Hét online platform om exclusieve wijnen eerst te proeven vooraleer fortuinen 
te spenderen.

WebMonks
The future of work is distributed. Via WebMonks vind je buitengewoon talent 
vanuit zorgvuldig geselecteerd regio’s in de hele wereld.

Wentworh Andrews
Deze juridische tech start-up automatiseert schadeclaims op het vlak van 
pensioenen en beleggingen. Door middel van algoritmes bezorgen ze je een 
overzicht van mogelijke compensaties.

WeTasker
Een online marktplaats waar je al je opdrachten kunt posten, en Taskers hun 
diensten kunnen aanbieden. Als klant behoud je altijd de controle en bepaal je 
zelf de voorwaarden.
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Accelerator Start it @KBC ondersteunt en promoot innovatief en schaalbaar 
ondernemerschap en is met 550 start-ups de grootste start-up community in 
België. Hiervoor sluit Start it @KBC partnerships met organisaties en bedrijven 
die zich met dezelfde pay it forward-mentaliteit inzetten. Zo bouwt Start it @KBC 
aan een ecosysteem en dynamisch netwerk van start-ups, scale-ups, incubatoren, 
acceleratoren, mentoren, VC’s, supporting partners en strategische partners.

Dankzij de Founding Partners (Accenture, Cronos, Flanders DC, imec, joyn, 
KBC, Mobile Vikings, Telenet Kickstart & lokale academische partners) en een 
steeds groeiende groep experten-partners kunnen de start-ups in de Start it @
KBC community rekenen op tonnen kennis, een enorm netwerk, huisvesting en 
mentorship.

Start it @KBC evolueert, breidt uit en optimaliseert zijn aanbod voortdurend in 
co-creatie met de start-ups. De accelerator heeft hubs in Antwerpen, Brussel, Gent, 
Hasselt, Leuven, Kortrijk en New York en zet sterk in op internationalisering in 
Europa en de Verenigde Staten. Start it @KBC maakt deel uit van Global Accelerator 
Network (GAN).

Start-ups met een innovatief business-idee kunnen dat het hele jaar door indienen 
via de website. Drie keer per jaar pitchen de  geselecteerde startup-founders hun 
idee voor een professionele jury.

Hoe je business-idee indienen bij Start it @KBC:

1. Je surft naar www.startit.be en dient online je business idee in bij ‘next wave’. 

2. Een professionele jury screent je idee op innovativiteit, samenstelling van het 
team en schaalbaarheid. Doorstaat je idee deze selectie? Dan ontvang je een 
uitnodiging voor Pitchday, om je idee mondeling te presenteren. 

3. Tijdens Pitchday stel je je idee en team persoonlijk voor aan de jury. Die laat je 
dezelfde dag nog telefonisch weten of jouw start-up een plaatsje krijgt binnen 
de Start it @KBC community.

Start it @KBC: 
Een internationaal ecosysteem  
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Agenda 2017

Bent u graag aanwezig op een van onze evenementen?  
Neem dan contact op met Saar Dietvorst via startit@contentcats.be 
of +32 468 19 75 07.

Kick-off day nieuwe lichting / 16 oktober 2017 / Antwerpen.  
De nieuwe start-ups krijgen ‘de sleutel’ overhandigd en nemen 
officieel hun intrek bij Start it @KBC.

Housewarming nieuwe hub Start it @KBC Brussel / 9 november

Demo Day / 30 november 2017 / 18u30 - 22u30, Antwerpen
15 ondernemers pitchen hun veelbelovende start-up voor een 
publiek van 300 investeerders en captains of industry. Op vijf 
minuten tijd demonstreren de start-ups de durf, het innovatief 
denken én de public speaking skills die ze zich op korte tijd eigen 
hebben gemaakt bij Start it @KBC.

16 OKT

9 NOV

30 NOV

mailto:startit%40contentcats.be?subject=
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Demo Day 

Drie keer per jaar organiseert Start it @KBC Demo Day. Hét moment waarop 
veelbelovende start-ups  en scale-ups hun business pitchen aan een kritisch 
publiek van 300 captains of industry,  investeerders en ondernemers. Op vijf 
minuten tijd demonstreren de start-ups de durf, het innovatief denken én de 
public speaking skills die ze zich op korte tijd eigen hebben gemaakt.

Start it @KBC reikt op Demo Day twee awards uit: 

De Publieksprijs

Het publiek bepaalt via voting welke start-up hen het meest heeft overtuigd. 
Aan de publieksprijs is een mooie geldsom verbonden.

Start it @KBC Award

De felbegeerde Start it @KBC Award is bestemd voor de ondernemer die het 
meeste vooruitgang maakte vanaf de Kick off day bij Start it @KBC tot de Demo 
Day, én die dat deed met het meeste engagement. Ook aan deze award is een 
mooi bedrag verbonden. 
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20 november ‘13 - Onder impuls van founder Lode Uytterschaut, lanceren Accenture, 
Cronos, Flanders DC, KBC, Mobile Vikings en Universiteit Antwerpen een gloednieuwe 
incubator die start-ups begeleidt: Start it @KBC. Het doel? Innoverend en schaalbaar 
ondernemerschap ondersteunen en zo de Belgische economie versterken. Een uniek 
project op een unieke locatie: op drie weken tijd dingen maar liefst 96 bedrijven naar 
een plekje bij Start it @KBC.

29 januari ‘14 - De eerste 28 start-ups nemen hun intrek op zeven verdiepingen van 
de Antwerpse Boerentoren. 

15 februari ‘14 - Digitaal onderzoekscentrum iMinds vervoegt zich als strategische 
partner van Start it @KBC. Daarnaast gaat Start it @KBC een supporting partnership 
aan met startups.be en BetaGroup, om innovatief ondernemerschap in België nog 
meer te boosten.

10 maart ‘14 - Wegens groot succes en onder impuls van Mobile Vikings opent Start it 
@KBC een tweede vestiging in de Corda Campus in Hasselt.

21 oktober ‘14 - Start it @KBC Leuven is een feit. Vanaf nu kunnen start-ups uit heel 
Vlaams-Brabant terecht in de KBC-kantoren nabij het station. 

Maart ‘15 - Na elke pitchwave stijgt het aantal inschrijvingen. Start it @KBC is met 
bijna 180 start-ups nu officieel de grootste start-up community van België. 

13 juli ‘15 - Lancering van de Start it @KBC Academy, een uniek en uitgebreid 
opleidingsprogramma op maat van startende ondernemers. Ervaren mentoren 
coachen de start-ups op het vlak van businessplan, finance, sales, marketing, 
communicatie, enz. 

15 september ‘15 - Een Brusselse vestiging mag niet uitblijven. Start it @KBC 
Brussel opent feestelijk in hartje Europese Wijk. De community telt nu meer dan 30 
verschillende nationaliteiten. Start it @KBC vernieuwt zijn partnerschap met tech 
community BetaGroup.

14 oktober ‘15 - The Spirit of the Valley, powered by Start it @KBC door Peter Hinssen, 
Steven Van Belleghem en Harry Demey: honderden start-ups komen in de hubs  
van Brussel, Gent, Hasselt en Antwerpen luisteren naar wat ze kunnen leren van  
Silicon Valley.

Start it @KBC: 
Historiek
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8 december ‘15 - Start it @KBC opent haar deuren in Gent met een memorabele fast 
pitch night. De start-ups die voordien bij partner iMinds huisden, nemen hun intrek in 
de Cronos-gebouwen aan de Lousbergkaai.

16 december ‘15 - Opening Start it @KBC Kortrijk, de 6e Start it @KBC-hub.  Start-
upspecialist Omar Mohout lanceert zijn boek ‘Het Belgische Start-uplandschap’ 
en stapt voor de verzamelde West-Vlaamse start-ups in de ring met Burgemeester 
Vincent Van Quickenborne en Kamagurka.

Januari ‘16 - Lancering Buy From Start-ups, een structureel programma dat Start it 
@ kbc uitrolt om start-ups en gevestigde bedrijven 1 op 1 te matchen. Een eerste 
referentieklant opent namelijk de deur naar andere klanten en laat de weg naar 
funding vlotter verlopen.

11 april ‘16 - Onder de noemer Be Bold in New York (#BBNY16) trekken Start it @KBC, 
Telenet Kickstart en Startups.be met 16 veelbelovende start-ups naar New York.  
Op het programma: werksessies bij o.a. Google, Spotify en HBO, pitches bij Techstars 
en andere acceleratoren, bezoeken aan FIT en Belcham, enz.  Een eyeopener voor  
de start-ups.

10 mei ‘16 - Start it @KBC zet verder in op internationalisering. De Amerikaanse  
accelerator Techstars en Start it @KBC werken structureel samen. #BBNY en Techstars 
leren Start it @KBC het belang van een goede pitch. Het plan voor doorgezette 
pitching workshops begint te rijpen. 

31 mei ‘16 - Telenet Kickstart en Start it @KBC zijn strategische partners. Dankzij de 
samenwerking breidt de Start it @KBC Academy verder uit en wordt de start-ups 
digitale expertise en een breed internationaal netwerk aangeboden. 

23 augustus ‘16 - Start it @KBSEA opent zijn deuren voor ruim 100 start-ups en  
coaches. Ze nemen tijdelijk hun intrek in het Kursaal Oostende en combineren er 
talrijke workshops met werk, zon, zee en strand.

7 oktober ‘16 - Pitchday! De Start it @KBC-community blijft groeien en telt al meer 
dan 430 start-ups. De community is omringd door een groeiend netwerk van coaches, 
ondernemingen en investeerders. 
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15 november ‘16 - Imec, wereldspeler in nano-elektronica en de toepassing ervan 
op het vlak van Internet of Things, wordt strategische partner van Start it @KBC. Vanaf 
nu hebben de start-ups toegang tot hoogtechnologische expertise, knowhow en 
infrastructuur.

30 november ‘16 - DemoDay. Naar aanleiding van 3jaar Start it @KBC pitchen15 van 
de meest veelbelovende start-ups hun business idee aan een publiek van 300 captains 
of industry, investeerders en andere ondernemers.

7 februari ‘17 -  Start it @KBC stelt zijn eerste lichting van 2017 voor: 38 gloednieuwe 
start-ups. De accelerator lanceert de Start it Boardroom, zet in op meer vrouwelijk 
ondernemerschap en start zijn corporate venturing programma.

8 maart ‘17 - Start it @KBC zet samen met Straffe Madammen in op een campagne 
voor meer vrouwelijk ondernemerschap in de Belgische start-up scene. 

4 oktober ‘17 - Start it @KBC en 7 unieke partners openen Hangar K, de nieuwe 
incubator van de Stad Kortrijk.

16 oktober ‘17 - 41 nieuwe start-ups vervoegen de community. Start it @KBC maakt 
nu ook uit van Global Accelerator Network (GAN), een selecte club met enkele van de 
beste acceleratoren ter wereld. Start-ups krijgen nu nog meer toegang tot grote tech 
bedrijven en nieuwe internationale markten.
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Meet the founder

Lode Uytterschaut is de Founding Father van Start it @KBC, de grootste accelerator van 
België. Als pionier in de Belgische start-up-scene zet hij met zijn team honderden start-
ups en scale-ups op weg naar innovatief en duurzaam ondernemerschap. 

In 2017 stelt Lode het Start it @KBC-aanbod open voor interne innovatieteams van 
grote bedrijven (corporate venturing), roept hij  de Start it Boardroom in het leven en 
zet hij in op meer vrouwelijk ondernemerschap. Met Start it @KBC focust hij ook steeds 
meer op internationalisering.

Lode Uytterschaut heeft een achtergrond in architectuur en werkt bij KBC. In 2012 
stelde hij, samen met Katrien Dewijngaert, zijn idee voor een incubator voor bij Erik 
Luts, Senior General Manager KBC. Ze werkten het concept verder uit en gingen op 
zoek naar partners. De bedrijven Cronos Group, Mobile Vikings, Accenture en de 
Universiteit Antwerpen zetten vanaf de start mee hun schouders onder de nieuwe 
incubator, die in november 2013 het levenslicht zag onder de naam Start it @KBC.

Lode Uytterschaut 
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Wens je meer informatie over Start it @KBC? Contacteer dan

Saar Dietvorst | startit@contentcats.be | +32 468 19 75 07
Start it @KBC | startit@kbc.be | +32 3 202 95 17

Start it @KBC op

Perscontact

Partners

Schrijf je hier in op onze perslijst

Ga hier naar de Start it @KBC pressroom

Hier vind je logo’s en beeldmateriaal van Start it @KBC
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