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Waarom heb je jouw start-up
in België opgericht?
Ik ben zelf Belg maar ik heb op verschillende
plekken in de wereld gewoond. Toen ik
Turbulent oprichtte had ik geen salaris.
Daarom kon ik mijn Chinese vrouw niet in
het land houden. Ik ben dan naar het buitenland gegaan waar ik levendige start-up ecosystemen heb gezien in Latijns-Amerika, Azië
en Australië. Ik ben terug naar België gekomen
omdat mijn co-founder zijn familie miste, maar
ik weet niet hoe lang ik hier nog blijf.
De Belgische overheid verricht uitstekend werk
om innovatie te ondersteunen, maar zou meer
kunnen doen voor startende ondernemers.
Ik mis hier een écht open cultuur waar je over
zaken kan praten en feedback krijgt van
verschillende types bedrijfsleiders.

Nationaliteiten
• Oprichter:
Belgisch.
• Teamleden:
Belgisch, Indiaas,
Venezolaans, Chileens,
Italiaans.
www.turbulent.be
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Hoe ervaar jij het werken met
een internationaal start-up team?
Internationale teams zijn echt een
verrijking. Buitenlandse collega’s brengen
nieuwe motivatie, vindingrijkheid en talent
mee. Het is niet evident om alle administratie in orde te brengen voor buitenlands
talent in België.

”

Start it @KBC is een
community waar de
grenzen verdwijnen
en de echte startup-

geest leeft.

Zo zijn we bijvoorbeeld nog aan het
wachten op een Venezolaanse collega
omdat er problemen zijn met het legaliseren van zijn diploma. Maar we hebben
zoveel geleerd van de verschillende
culturen in ons team. We oefenen alle
talen en delen alle grappen en liedjes
met elkaar.

Waarom ben je lid geworden
van Start it @KBC?
Start it @KBC is de top van de startupscene in België. Het is een community
waar de grenzen verdwijnen en de echte
startup-geest leeft. Ik mis nog altijd de
co-working ruimte en mijn collega’s in de
Boerentoren in Antwerpen. Het was een
geweldige tijd vol inspiratie, elke dag
opnieuw. Die dagelijkse dosis motivatie
miste ik meteen toen we met Turbulent
verhuisden.

