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Over BloomUp

Missie
Onze missie is om mentale ondersteuning toegankelijk te maken voor iedereen. We doen dit
door bedrijven te ondersteunen om preventiever in te zetten op mentaal welzijn.

Visie - 2024

BloomUp is de partner voor HR managers in België om een preventieve mentaal welzijns
aanpak te implementeren die laagdrempelig, hypergepersonaliseerd, gekwantificeerd, en
digitaal is en waar menselijke verbinding centraal staat.

Technologie

Ons aanbod naar bedrijven bestaat uit (1) awareness campagnes rond mentaal welzijn, (2)
laagdrempelige mentale ondersteuning voor werknemers en (3) actiegerichte inzichten voor
HR.

De laagdrempelige ondersteuning voorzien we door 2 producten:

● Matching + videoplatform: Via een aantal korte vragen over hun noden en
voorkeuren, verbinden we werknemers snel en eenvoudig met hun online mental
sidekick. De werknemer beantwoord een aantal vragen. Met deze informatie
scannen we onze database van 130+ psychologen en stellen we 3 ideale matches
voor. De medewerker kan vervolgens één professional uitkiezen om te ontmoeten
tijdens een kennismakingsgesprek van 15 minuten. Als er een ‘klik’ is, kunnen ze
vanuit hun eigen comfortzone in therapie gaan via ons gebruiks- en privacyvriendelijk
videoconsultatieplatform.

● Begeleide groeitrajecten (lancering najaar 2022): Dit zijn e-modules over mentaal
welzijns onderwerpen die een mix bieden van psycho-educatie, oefeningen en
coaching via video door een videoplatform. De modules zijn gebaseerd op cognitieve
gedragstherapie en ontwikkelt in samenwerking met Ernst Koster van Ugent. De
coaching zorgt voor hogere personalisatie en motivatie voor de werknemer. Onze
visie is om deze tracks verder te personaliseren op basis van de context en
voorkeuren van werknemers. Door het gebruik van AI zullen we elke werknemer het
ideale aangepaste groeitraject voorstellen om hun mentale welzijn op de meest
effectieve manier te verbeteren.

Ontstaansachtergrond BloomUp

BloomUp is ontstaan vanuit de overtuiging dat mentale gezondheidszorg toegankelijker en
laagdrempeliger moet zodat mensen met mentale zorgen (sneller) de stap zetten naar



mentale ondersteuning om escalatie te voorkomen. Slechts één op drie belgen met mentale
zorgen gaat op zoek naar
professionele ondersteuning omwille van verschillende drempels zoals stigma, zelfinzicht,
toegankelijkheid en financiële redenen. Wij willen die drempels verlagen.

Wij zijn gestart vanuit een vrijwilligersinitiatief van meer dan 10 gepassioneerde jonge
ondernemers die wilden bijdragen aan de COVID-19 crisis. BloomUp is tot stand gekomen
tijdens de lockdown in maart 2020 zonder dat we elkaar de eerste 3 maanden fysiek gezien
hebben. Dit bevestigde ons geloof in de kracht van online een connectie op te bouwen en
ongelooflijke dingen te realiseren en sterkte ons in de overtuiging van een online platform
voor mentale ondersteuning.

Quick facts BloomUp

● 6 werknemers, 3 vacatures open
● 30 bedrijven als klant waaronder ICI Paris XL, Elia, Teamleader, Liedekerke, CM en

Sharp, ~3000 cliënten gebruikten het platform,
● Samenwerking met SD worx en CM (zie partners)
● Samenwerking met 130 zelfstandige psychologen die Bloomup gebruiken aanvullend

op hun praktijk
● In 3 talen beschikbaar: NL, FR en ENG
● Platform is te gebruiken vanaf 18+



Milestones
Maart 2020: Start van het initiatief BloomUp.
We startten met 10 vrijwilligers en vervolgens voerden we een uitgebreid marktonderzoek
uit en hielden meer dan 60 interviews met actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Juli 2020: Opening van registraties voor psychologen en psychotherapeuten

Oktober 2020: Start voltijds team en geselecteerd door Imec.istart en KBC startit
Vanaf oktober zijn we gestart met een voltijds team van 3 personen: Ellen Batens
(oorspronkelijke vrijwilliger), Clovis Six en Arno Soontjens.

November 2020: Lancering van platform naar psychologen en psychotherapeuten

December 2020: Lancering van het platform B2C

Januari 2021: Oprichting vennootschap BloomUp + kapitaalronde 1
BloomUp heeft een eerste kapitaalronde afgesloten van 145.000 Euro met imec.istart en
business angels.

Juni 2021: Lancering aanbod naar bedrijven

Juli 2021: Kapitaalronde 2
CM investeert in BloomUp samen met Blue Health Innovation Fund voor ~0,5 m Euro.

Jan 2022: Partnership CM
Tegemoetkoming CM is geïntegreerd in het platform en start van bekendmaking van
BloomUp door CM bij hun leden.

Juli 2022: Kapitaalronde 3
Trividend, Change fund, BAN vlaanderen, Business angels en imec.istart investeren samen
1m Euro in BloomUp.



Team
Clovis Six
Clovis (34) is mede-oprichter en chief product officer binnen BloomUp en leidt het product-
en technisch team. Voordat hij bij BloomUp kwam, werkte hij +10 jaar bij bekende Belgische
tech scale-ups zoals Collibra (eerste belgische unicorn) en Datacamp. Hij heeft een
uitgebreide achtergrond in het ontwikkelen van digitale producten, waaronder back- en
front-end ontwikkeling, design, productbeheer en privacy & security.

https://www.linkedin.com/in/clovissix/

Ellen Batens
Ellen (30) is mede-oprichter en CEO van BloomUp en is verantwoordelijk voor finance,
strategie en business development. Voordat ze bij BloomUp kwam, was ze 5 jaar actief in
corporate development en leidde ze met succes een scale-up in Zürich. Ze komt uit een
familie van ondernemers en zorgverleners en heeft een sterke persoonlijke interesse in
mentaal welzijn en sociaal ondernemerschap.

https://www.linkedin.com/in/ellen-batens-4119207a/

Sara Van de Kerckhove
Sara (27) leidt het klinische deel van onze productontwikkeling en beheert onze community
van mentaal welzijns professionals. Ze studeerde af als klinisch psycholoog aan de
Universiteit van Gent en heeft haar professionele leven doorgebracht als zelfstandig
therapeut en als werknemer bij digital health start-ups.

https://www.linkedin.com/in/sara-van-de-kerckhove-a76942142/

Sebastien Lefèvre
Sebastien is sales manager binnen BloomUp en naast zijn passie voor mental wellbeing
heeft hij de ervaring om een B2B business te groeien (in Londen).

https://www.linkedin.com/in/sebastien-lefevre-0a871547/

Pieter Van der Haegen
Pieter is onze lead full-stack engineer. Pieter heeft meer dan 5 jaar ervaring bij bekende
Belgische tech scale-ups zoals Datacamp en Aquaa.

https://www.linkedin.com/in/vdhpieter/

Vincent Schoors
Vincent vult ons product team aan als full-stack engineer, hij heeft 2 jaar ervaring.

https://www.linkedin.com/in/vincent-schoors-a64b00196/

https://www.linkedin.com/in/vdhpieter/


Advisors
- Professor Ernst Koster, cognitief gedragstherapeut - UGent
- Doctor Tom Van Daele, expert in e-psychologie - Thomas More
- Laurens De Poorter heeft een MBA aan Harvard gedaan en werkt als VC

investeerder bij Dawn Capital in Londen. Hij is de originele iniatiefnemer van
BloomUp en adviseert BloomUp op strategisch vlak.

- Wilfried Van Assche, ex-CEO Brussels Airport, Voorzitter raad van bestuur Birdhouse



Onze partners
Imec.istart – In oktober 2022 werd BloomUp deel van het Imec.Istart acceleratorprogramma.
Naast strategisch en technologisch advies, investeert imec.istart ook 50.000 euro in
BloomUp.

Start It @ KBC – In oktober 2022 werd Start it @KBC deel van het acceleratorprogramma.
Via Start It @ KBC bekomt BloomUp advies en workshops over relevante start-up topics.

CM - CM investeerde in de zomer van 2021 in BloomUp. De tegemoetkoming van CM is
geïntegreerd vanaf Januari 2022.

SD worx - SD worx wilt via hun business platform inzetten op de grootste HR uitdagingen.
Voor mentaal welzijn hebben ze gekozen voor BloomUp als partner als oplossing voor hun
cliënten. Samen brengen we BloomUp als oplossing naar de markt.

Sociale media en contact
- Website: www.bloomup.org
- Facebook: https://www.facebook.com/BloomUp-105812671112265
- Instagram: https://www.instagram.com/bloomup.talk/
- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bloomup-org/?viewAsMember=true
- Twitter: https://twitter.com/bloomup_talk
- Contact: ellen@bloomup.org, +32 470 21 88 32
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