
Daisy Bohyn | Staenis
Market MeMarket Me

Wat is volgens jou de essentie
van ondernemerschap?

Ik onderneem al vier jaar, en heb intussen wel 
wat watertjes doorzwommen in de bouwsector. 
Als er één ding is dat ik heb geleerd, dan is het 
wel het belang van een goed netwerk.

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

Precies omwille van dat netwerk. Het is fijn om 
regelmatig terecht te kunnen bij experten over 
bepaalde topics. Als ondernemer heb je een 
klankbord nodig. Daarnaast is het razend in-
spirerend om gesprekken te voeren met andere 
ondernemers. Zo kan ik regelmatig reflecteren 
over de richting van Staenis.

The who:
Co-founder bij Staenis. 

-
The what:

Staenis bedacht een oplossing
om de chape waterpas te

krijgen bij het vloeren. 
-

The why:
Zelfbouwers moeten zelf hun

vloeropbouw kunnen plaatsen.
Zonder ervaring, mét resultaat!

-

Meet Daisy BohynMeet Daisy Bohyn

Het is belangrijk
om te worden

gechallenged binnen
een ondernemers-

community.

””



Welke zijn momenteel de
belangrijkste noden van jouw
start-up?

We zijn met Staenis volop een online
sales machine aan het bouwen die we
willen uitbreiden naar onze buurlanden. 
We hebben momenteel dus vooral nood 
aan marketing- en sales expertise. 

Hoe kan Market Me volgens jou
bijdragen aan de groei van jouw 
start-up?

Om onze sales machine te bouwen,
hebben we al heel wat trial and errors 
doorlopen. Nieuwe inzichten verzamelen 
zijn dus altijd mooi meegenomen.
Daarnaast is het belangrijk om steeds 
gechallenged te worden door de
community van ondernemers.

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

Een logische en vooral fantastische zet! 
Ik ben met Staenis gestart binnen Start it 
@ KBC toen we nog in de kinderschoenen 
stonden. Zo heb ik heel wat kunnen leren. 

Vervolgens ben ik bij Netwerk Ondernemen 
terechtgekomen, waar ik kan terugvallen 
op een netwerk van ervaren ondernemers 
en mentoren. Opnieuw zeer waardevol 
voor de volgende stap in onze groei.
Ik denk dat de samenwerking tussen 
Netwerk Ondernemen en Start it @KBC 
ondernemers alleen maar sterker zal
maken!”


