
Wat geeft jou als
ondernemer energie?

Evenementen zoals Start it @KBSea en
de Scale-up Marathon.  Het netwerk van
start-ups en scale-ups is er zodanig
geconcentreerd dat je er naar huis gaat
met een pak nieuwe ideeën, inzichten en
mogelijkheden voor partnerships.
Dat vind ik echt magic!

Wat is de grootste uitdaging
voor jouw start-up?

Wij hanteren geen maandelijkse abonnements-
formules, maar werken met een kleine service 
fee per transactie. Dat maakt dat ons platform 
het moet hebben van een groot volume aan 
vertaalopdrachten. De daarvoor benodigde
tijdspanne legt flink wat druk op de financiële 
vereisten van ons bedrijf.

The who:
Oprichter en CEO bij lilo.

-
The what:

Lilo is een next-generation vertaal-
platform dat bedrijven helpt om 

internationaal te gaan.
-

The why:
bedrijven volledige transparantie 
bieden terwijl freelance vertalers 

de nodige autonomie krijgen.
Win-win voor beide partijen.

-
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Zowel bij Start it @KBC
als Netwerk Ondernemen

krijg je toegang tot een
geweldig netwerk, dat een
schatkist aan informatie

herbergt.”

””



Waarom doe jij vandaag een beroep 
op de ondersteuning van Start it
@KBC en Netwerk Ondernemen?

We namen deel aan de pitch wave van 
Start it @KBC toen lilo nog niet eens
officieel was opgericht. Hun steun was 
voor ons een extra motivatie om onze
job op te geven en de sprong te wagen.

Zowel bij Start it @KBC als Netwerk
Ondernemen krijg je toegang tot een 
geweldig netwerk, dat een schatkist
aan informatie herbergt.

Wat vind je van de samenwerking 
tussen Start it @KBC en Netwerk 
Ondernemen? 

Voor mij is de samenwerking tussen
Start it @KBC en Netwerk Ondernemen 
niet meer dan logisch. Onze aanwezigheid 
in de Start it @KBC community heeft er
ook voor gezorgd dat we in contact 
kwamen met Netwerk Ondernemen. 

Waar Start it @KBC start-ups in
alle fases accelereert, lijkt Netwerk
Ondernemen zich meer toe te spitsen
op de scale-ups. Zo ontstaat er een
natuurlijke doorstroming.


