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Start it @kbc was de voorbije drie jaar op veel vlakken een pionier. Met de Bumpy Road sessies maakten 
we ‘falen’ bespreekbaar. Via het Buy From Start-ups programma brachten we start-ups in contact met 
corporate bedrijven. We leerden start-ups pitchen om hun onderneming op een aantrekkelijke voor te 
stellen aan potentiële kopers en investeerders,... En in 2017 blijven we die pioniersrol waarmaken:

•	 We	roepen	de	Boardroom in het leven, waar de start-ups na drie maanden een stand van zak-
en presenteren. Enerzijds bereiden ze zich op die manier voor op hun eigen board. Als start-up 
moet je immers heel scherp je grootste uitdagingen en focus kunnen overbrengen. Anderzijds 
geeft het de mentoren de kans om de vooruitgang en het engagement van de start-ups te 
evalueren. In de Boardroom krijgen de start-ups duidelijke feedback en weten ze of ze verder 
gebruik kunnen maken van het Start it @kbc-aanbod van mentoren, coaches, workshops, evene-
menten, enz. 

 Start it @kbc zet, samen met zijn partners, in op meer vrouwelijk ondernemerschap in de 
start-upscene. We moedigen vrouwelijke ondernemers aan om hun innovatief business-voorstel 
in te dienen via www.startit.be. Daarbij richten we ons niet enkel tot degenen die nog moeten 
starten, maar ook tot ondernemers die hun bestaand bedrijf schaalbaar willen maken. Tijdens 
intensieve bootcamps leren ze pitchen en kunnen ze van gedachten wisselen met andere onder-
nemers.

 In het kader van corporate venturing stelt Start it @kbc in 2017 zijn aanbod open voor grote 
bedrijven. Interne innovatieteams kunnen, zoals start-ups, gebruik maken van de expertise, 
opleidingen, het netwerk en locaties van Start it @kbc. Zo kunnen bedrijven hun eigen onder-
nemende medewerkers het juiste kader bieden om innovaties te ontwikkelen en marktrijp te 
maken. 

Belangrijke data in 2017:

•	 30	maart	-	Demo	Day	(Brussel):	15	geselecteerde	start-ups	stellen	hun	bedrijf	in	ware	Silicon	 
Valley-stijl voor aan honderden ondernemers, investeerders en mentoren. 

•	 April	(Antwerpen):	Bootcamp	vrouwelijke	ondernemers.

•	 5	mei:	Tweede	pitchwave	2017

•	 10	oktober:	Derde	pitchwave	2017

AgEnDA 2017
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Start it @kbc ondersteunt en promoot innovatief en schaalbaar ondernemerschap en is met 477 start-
ups de grootste start-up community in België. 

De incubator sluit partnerships met organisaties en bedrijven die zich met dezelfde gedrevenheid inzet-
ten om ondernemerschap te stimuleren. Zo bouwt Start it @kbc aan een ecosysteem en dynamisch net-
werk	van	start-ups,	scale-ups,	incubatoren,	acceleratoren,	experts,	ervaren	(interne	en	externe)	onderne-
mers, venture capitalists, enz.

Start it @kbc evolueert, breidt uit en optimaliseert zijn opleidings-, mentor- en evenementenaanbod 
voortdurend in co-creatie met de start-ups. Ze krijgen uitgebreide coaching in de Start it Academy, een 
uniek trainingsprogramma op maat van jonge bedrijven. Zo worden ze gecoacht op het vlak van sales, 
funding, marketing, team-vorming, enz. Via storytelling leren ze ook hun business te pitchen aan een pu-
bliek van potentiële klanten en investeerders. Met het Buy froms Start-ups programma matcht Start it @
kbc de start-ups bovendien met gevestigde bedrijven, om hen aan eerste referentieklanten te helpen. 

Start it @kbc heeft vestigingen in Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven, Kortrijk en Brussel en zet sterk in 
op internationalisering in Europa en de Verenigde Staten. Zo werkt Start it @kbc samen met de Ameri-
kaanse incubator Techstars, de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel BelCham en exportagent-
schap FIT.

De strategische partners van Start it @kbc zijn Accenture, joyn, Cronos, Flanders DC, Imec, KBC, Mobile 
Vikings, Telenet Kickstart en lokale academische partners. Daarnaast kunnen de start-ups  rekenen op 
een steeds groeiende groep mentoren en partners met tonnen expertise, een enorm netwerk, huisves-
ting, enz. Ze  ademen allen de pay it forward-mentaliteit, waarbij iedereen die kennis krijgt ook zelf kennis 
deelt.

Start-ups met een innovatief en schaalbaar business idee kunnen dat het hele jaar door indienen via de 
website van Start it @kbc. Drie keer per jaar, tijdens de pitchdays van Start it @kbc, kunnen de onderne-
mers hun idee verdedigen voor een professionele jury.

www.startit.be

StARt It @KBC: 
EEn ECOSyStEEm VAn StARt-UpS, SCALE-UpS, gEVEStIgDE  
OnDERnEmIngEn, COACHES En InVEStEERDERS

http://www.startit.be
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20 november ‘13 - Onder impuls van founders Lode Uytterschaut en Katrien Dewijn-
gaert, 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 din-
gen 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. 

DRIE JAAR StARt It @KBC:  
HIStORIEK
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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 oplei-
dingsprogramma 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 verschil-
lende 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.

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-up-
specialist 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 refe-
rentieklant opent namelijk de deur naar andere klanten en laat de weg naar funding 
vlotter verlopen.  

DRIE JAAR StARt It @KBC:  
HIStORIEK
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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. 

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, know how en infra-
structuur.

30 november ‘16	-		Demo	Day	-	Naar	aanleiding	van	3	jaar	Start	it	@kbc	pitchen	15	
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 incubator lanceert de Start it Boardroom, zet in op meer vrouwelijk  
ondernemerschap en start een corporate venturing programma.

DRIE JAAR StARt It @KBC:  
HIStORIEK
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mEEt tHE fOUnDERS

De founding mother & father van Start it @kbc, Lode Uytterschaut en Katrien 
De Wijngaert, hebben beiden een achtergrond in architectuur, maar leerden elkaar 
als collega’s kennen bij KBC. 

In 2012 stelden ze hun idee voor een incubator voor bij Erik Luts, Senior General 
Manager KBC. Samen werkten ze het concept verder uit en gingen op zoek naar 
partners. Cronos, 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 & KATRIEN DEWIJNGAERT
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Wens je meer informatie over Start it @kbc? 
Of wil je graag een interview doen met een van de start-ups?  

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

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

pERSCOntACt 

pARtnERS StARt It @KBC

Start it @kbc op

https://startitkbc.prezly.com/#
https://startitkbc.prezly.com/
https://startitkbc.prezly.com/media
https://twitter.com/startitkbc
https://www.facebook.com/startitatkbc
https://www.linkedin.com/company/10111215
https://www.youtube.com/channel/UCIV-iqcAWPFTCyg2-6CJ_gQ
https://www.accenture.com/be-en
http://www.flandersdc.be/en
https://www.kbc.be/
https://vikingco.com/nl/
http://telenetkickstart.be/
http://www2.imec.be/be_en/home.html
https://www.joyn.be/
https://www.accenture.com/be-en
https://www.facebook.com/startitatkbc
https://twitter.com/startitkbc
https://www.linkedin.com/company/10111215
https://www.youtube.com/channel/UCIV-iqcAWPFTCyg2-6CJ_gQ
https://www.accenture.com/be-en/new-applied-now
http://www.flandersdc.be/en
http://www.imec-int.com/en/home
https://www.kbc.be/
http://www.cronos.be/
http://telenetkickstart.be/
https://www.joyn.be/
https://vikingco.com/nl/

