
 

Brussel, 10 maart 2017 
 
Inleiding Speech B-Sprouts Grand Opening, door Hugo Hanselmann, CEO 
B-Sprouts 
 
Geachte vice-premier De Croo, 
Geachte staatssecretaris Debaets, 
Geachte burgemeester Schepmans, 
Geachte Ambassadeur Van den Heuvel, 
Lieve Gasten, Vrienden en Fans van B-Sprouts, 
Ladies & Gentlemen, 
  
Welkom op de Grand Opening van B-Sprouts, de Internationale start-up Incubator & 
Accelerator in Brussel! 
 
Ik dank u allen voor het aanvaarden van onze uitnodiging en voor uw aanwezigheid hier. 
Velen van u hebben op een of andere manier bijgedragen aan het op de kaart zetten van 
B-Sprouts. Bedankt! 
 
Voordat ik het woord geef aan de vice-premier Minister Alexander De Croo, wil ik u een 
wat achtergrondinformatie geven over hoe B-Sprouts ontkiemde, waar we nu zijn en 
waar we naartoe willen groeien. 
 
Drie jaar geleden 

● Ik woonde met mijn familie in New York en ik was aan het wandelen door de 
straten van Manhattan en Brooklyn, werkte elke dag in een andere co-working 
space, een andere accelerator of universiteits-incubator, er was altijd interactie 
met start-ups in deze plaatsen. Dit was voor mij het startsein voor B-Sprouts. Ik 
zag hoe ondernemers uit de hele wereld bijeen waren om elkaar te inspireren, 
met als doel om te veranderen en markten, sectoren en zelfs het gedrag van 
mensen te veroveren. Dit waren allemaal zeer getalenteerde mensen, die werken 
met passie en ambitie om hun ideeën te verwezenlijken. 

 
Twee jaar geleden 

● Terug in Europa, bracht ik een bezoek aan start-ups hier in Brussel, maar ook in 
Berlijn, Londen, Amsterdam en Parijs en  voelde ik de start-up vibe. Maar ik vond 
ook dat Brussel nog wat had in te halen ten opzichte van de andere steden. 

● Ik woonde mijn eerste Tech Startup Day in België bij (mijn derde was gisteren ;-) 
● Het Belgische Start-up Manifest werd daar aangeboden aan vice-premier De Croo. 

En ik dacht: "Er gebeurt hier iets spannends en gaat zich iets ontwikkelen!". 
● Met mijn inspiratie uit New York en de indrukken in Europa, werd het B-sprouts 

idee geboren! En Brussel de natuurlijke plaats om het te ontkiemen. Brussel is 
echt internationaal, zeer centraal in Europa, multi-lingual en een zeer 
stimulerende omgeving voor start-ups. 

  
Een jaar geleden 

● Ik besefte dat ik een sterk team nodig had om te bouwen, om dingen voor elkaar 
te krijgen krijgen. Een Afrikaans spreekwoord zegt: Als je ergens snel wilt komen, 
ga alleen, als je ver wilt komen, ga dan in een groep. B-Sprouts is een 
lange-termijn-initiatief en dus ben ik erg blij en trots u het B-Sprouts team te 
kunnen voorstellen: 
○ Florence - Chief Operations en een echte motor van het team 
○ Jurgen - Chief Tech; Belgische top techie, van wie ik dat al vele jaren weet 
○ Pascal - Onze CFO, de Fransman en super verbonden in Brussel en Molenbeek 
○ Geert - CRO, vorig jaar uit Griekenland hier naartoe verhuisd, met veel 

ervaring 



 

○ Majorie - CMO, een echte kosmopoliet, met internationale marketing ervaring 
  
 

● Een grote dank aan mijn team en hun families, voor alle positieve energie, het 
harde werken en de ondersteuning. 

● We hebben ook een internationale adviesraad samengesteld met leden uit New 
York, Berlijn, Londen, Zwitserland, België en Nederland. 

● We werken samen met partners die ook op de uitnodiging zijn vermeld: Klarrio, 
CIPAL Schaubroeck, Proximus, IoTBe, RGA Ventures, The St Francis College in 
Brooklyn, Odisee Campus Brussel en het Business Centre in Molenbeek. Bedankt 
iedereen! 

  
Vorige maand 

● B-Sprouts is van start gegaan met zeven start-ups uit 6 landen. Zij zijn de echte 
sterren hier bij B-Sprouts! Ze gaven huizen, vrienden en familie om hier te zijn 
voor drie maanden en werken aan hun dromen! Bedankt jongens! 

● We begonnen ons programma: trainingen, een mentor dag en voortdurende 
coaching. Verschillende mentoren zijn hier vandaag - dank u voor uw waardevolle 
bijdrage! 

● Na de toespraken, krijgt u de gelegenheid om alle start-ups te ontmoeten en hun 
ideeën en producten te leren kennen. 

  
Vandaag 

● B-Sprouts heeft internationaal talent aangetrokken naar Brussel-Molenbeek die, in 
deze creatieve, inspirerende omgeving van Brussel hun ideeën en producten 
ontwikkelen, bijsturen en laten groeien tot een succesvol bedrijf. 

● Hiermee ondersteunt B-Sprouts het beleid van de burgemeester van Molenbeek: 
mevrouw Schepmans, dat streeft naar de oprichting van nieuwe bedrijven, 
aanmoediging van de commerciële diversiteit en verhoging van de economische 
aantrekkelijkheid van de Molenbeek. 

● Dank u mevrouw Schepmans en de Molenbeek regering voor het feit dat wij hier 
in dit Business Centre mogen werken! We kijken uit naar voortzetting van onze 
samenwerking. 

  
Waarden B-Spruiten en onze doelstelling 

● Internationaal B-Sprouts is de Internationale Incubator & Accelerator in Brussel 
- wij streven ernaar om talent aan te trekken uit alle hoeken van de wereld. Zoals 
u ziet doen we dat goed met de eerste groep die hier nu aanwezig is. 

● Een andere waarde is Diversiteit - in termen van geslacht, ras en cultuur. 
Onderzoek heeft aangetoond dat diverse teams betere resultaten behalen. De 
helft van onze start-ups heeft een vrouwelijke CEO en ze hebben allemaal een 
verschillende culturele achtergrond. 

● IoT of voluit, Internet of Things - dit is ons focus gebied. We betreden een 
volledig verbonden wereld en IoT is daarvan de ruggengraat. Volgens Jeremy 
Rifkin, een zeer populaire sociale denker en adviseur van de EU, China en de VS, 
is IoT zelfs de ruggengraat van de derde (of vierde) industriële revolutie, zoals hij 
ook beschrijft in zijn boek "The ZERO marginale kosten maatschappij". Het is een 
projectie van de toekomst gemaakt met alle nieuwe te ontwikkelen technologieën, 
in het bijzonder en zeer centraal: IoT.  
Geachte vice-premier De Croo, eerder dit jaar in Davos tijdens uw WEF toespraak 
refereerde u aan de vierde industriële revolutie. U zei toen: "België is een van de 
meest interessante plaatsen in Europa voor jonge digitale ondernemers om te 
starten, te innoveren en te groeien”. En u zei dat de ware essentie van 
ondernemerschap is: bereid te zijn om te ondernemen en te durven om boven 
jezelf uit te stijgen. Dit is heel erg in lijn met de missie van B-Sprouts voor de 
start-ups die we aan boord hebben en we willen u vice-premier De Croo onze 



 

steun en medewerking de doelstellingen van België te bereiken. 
  
B-Sprouts ambities 

● Ondersteuning divers talent uit de hele wereld om hun bedrijf te laten ontkiemen 
in Brussel 

● Aantrekken van geweldige start-ups die de potentie hebben om een verschil te 
maken in hunmarkten, sectoren en in hun omgeving. 

Het is onze ambitie om het B-Sprouts netwerk uit te breiden naar andere plaatsen, zoals: 
● Berlijn 
● Barcelona 
● Brooklyn 
● Boston 
● Beijing 
● Breda 
● Bethnal Green (Londen) 
● ... Ziet u de rode draad? 

  
Net als staatssecretaris Bianca Debaets, wil B-Sprouts ook dat Brussel zich ontwikkelt tot 
centrum hub, een slimme stad, dat een voorbeeld zal zijn voor andere steden over de 
hele wereld. Geachte mevrouw Debaets, u hebt ook andere ambities gemeen met 
B-Sprouts zoals gelijke kansen. Onze start-ups hebben ook onderwerpen die van belang 
zijn voor Brussel en liggen in lijn met uw prioriteiten: Minder slachtoffers op de weg, 
recycling, internetbeveiliging, sociale zaken en nog veel meer. U kunt ze op de start-up 
markt straks allemaal gaan bezoeken! Ook aan u mevrouw Debaets, willen we onze 
steun en medewerking bieden en manieren vinden om samen te werken om de 
uitdagingen van Brussel aan te gaan. 
  
De Volgende stappen van B-Sprouts: 

● Ons eerste doel is om onze huidige start-ups groot te maken. Zij zijn onze 
sterren. Op 28 april is onze demo dag. Uitnodigingen zullen volgen. 

● Daarna willen we drie nieuwe programma's in juni beginnen rond de volgende 
thema's: 

○ Smart City 
○ Mobility 
○ Gezondheid 

● Wij streven ernaar om samen te werken in deze programma's met bedrijven, 
overheden en instellingen 

  
Conclusie: 
Doelstelling B-Sprouts voor Molenbeek, Brussel en België 

● Aanmoedigen van ondernemerschap en de economische activiteit in Molenbeek 
door middel van het aantrekken van internationaal en divers talent 

● Ondersteuning Brussel: de slimme stad en de centrale hub voor digitale innovatie 
in Europa en daarbuiten 

● Hulp België: één van de meest interessante plaatsen in Europa voor jonge digitale 
ondernemers om te starten, te innoveren en te groeien. 

  
En daarmee wil ik graag het woord geven aan vice-premier Alexander De Croo, Minister 
van Ontwikkelingssamenwerking, digitale agenda, Telecom en postdiensten. 
  
Dank u allen hartelijk! 
  
 


