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Wat doe jij als mentor bij
Start it @KBC? 

Als mentor probeer ik start-ups vooruit te
helpen. Dat doe ik met een kritische en
probleemoplossende kijk op hun ondernemers-
idee. Ondernemen zit nu eenmaal in mijn 
bloed. Het geeft mij energie, die ik als mentor 
graag doorgeef aan anderen.

Waarom wil je
vrouwelijk ondernemerschap
ondersteunen?

Als vrouw heb ik de perceptie rond vrouwelijk 
ondernemerschap aan den lijve ondervonden. 
En dan heb ik het meer specifiek over de
manier waarop die verschilt met manne-
lijke ondernemers. Omdat die problematiek 
me nauw aan het hart ligt, wil ik verandering 
creëren en ondersteuning bieden waar ik kan.

The who:
CEO bij Flow Pilots, mentor bij

Start it @KBC.
-

The what:
Dewi is ook een vrouwelijke

pionier in de IT-sector. 
-

The why:
Tech ondernemerschap blijft

een mannenbastion: vrouwelijke
ondernemers hebben meer dan 
ooit een duwtje in de rug nodig.

-
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Met mijn advies en
ervaringen wil ik onder-

neemsters het vertrouwen
en de motivatie geven
die ze elders misschien

niet krijgen.

””



Welke meerwaarde lever jij daarin 
binnen het Women in Tech traject?

Voor alle duidelijkheid: dit is een werk
van lange adem. Elke bijdrage en actie 
richting awareness zorgt mee voor een 
mentaliteitsverandering. Met mijn advies 
en ervaringen wil ik onderneemsters het 
vertrouwen en de motivatie geven die
ze elders misschien niet krijgen.

Waarom is dit traject
vandaag zo actueel? 

Vrouwen worden nog steeds in de
richting gestuurd die meer ‘zekerheid’ 
biedt. Terwijl net alles mogelijk is,
dat beeld moeten we ook schetsen!
Zolang je een goed plan hebt, hard
werkt en je goed laat ondersteunen
kan je slagen als ondernemer.
Geslacht heeft daar niets mee te
maken.

Daarnaast is het voor female founders
niet eenvoudig om een sterk netwerk uit te 
bouwen. Zoals Lode Uytterschaut van Start 
it @KBC het stelt: veel netwerkevents zijn 
‘veredelde bar momenten voor mannen’.

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

Start it @KBC biedt de mentale steun en 
het netwerk, en toont op een hands-on 
manier de mogelijkheden voor elke
ondernemer. Deze samenwerking bewijst 
hoe belangrijk het is om al onze krachten 
te bundelen. Enkel zo kunnen we alle
ondernemers de begeleiding bieden die
ze nodig hebben. In elke stap van hun
ondernemerscarrière!


