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Welkom op de derde editie van Start it @KBSEA.

De stad Oostende en Start it @KBC toveren de Belgische kust opnieuw drie dagen 
lang om tot het epicentrum van het Belgische start-uplandschap. Hét moment om 
beloftevolle start-ups en scale-ups, investeerders, experts en strategische partners 
van Start it @KBC op één plek te ontmoeten en je te laten inspireren door hun 
ambities en verrassende verhalen. 

Van co-working en kennis vergaren tot networking, van beach tennis en pizza tot 
BBQ: Start it @KBSEA is hét start-upfestival waar business en fun samenkomen en die 
unieke atmosfeer uitademen die de stad Oostende en de grootste accelerator van 
België typeren.

• Op 21 augustus trapt burgemeester van Oostende, Johan Vande Lanotte Start it @
KBSEA af tijdens de officiële perslancering. Tijdens de Dragon’s Den zal hij ‘Leeuwen-
kuil-gewijs’ samen met Lode Uytterschaut (Founder van Start it @KBC), investeer-
ders Frank Maene (Volta Ventures), Katrin Geyskens (Capricorn Ventures), Bert Van 
Wassenhove (The CoFoundry), Koen Schrever (KBC Start it Fund) en een live publiek 
de business-ideeën van de start-ups beoordelen. Inzet van deze bijzondere pitch-
wedstrijd is de Start it @KBSEA Cup. De hele dag staat overigens in het teken van 
Money, met een boottocht die start-ups en investeerders samen de zee op stuurt, 
en een workshop ‘how to bootstrap your business’.

• Op 22 augustus is het al Tech dat de klok slaat, met workshops over IoT en AI 
door imec. Je maakt kennis met Oswald, the intelligent chatbot platform, en gere-
nommeerde Belgische CEO’s delen vanuit hun strandstoel hun ervaringen met het 
aanwezige publiek.

• Op 23 augustus worden de start-ups ondergedompeld in Sales, met een social 
media training door Studio Brussel, een workshop community building en een 
krachtige ‘sell like a market vendor’ training door Dries Hendrickx (Conversation 
Starter). Naar goede jaarlijkse gewoonte sluiten we Start it @KBSEA af met een 
gezellige BBQ.

Wil je erbij zijn?
 
Bekijk dan in bijgevoegd programma welke workshops je wilt bijwonen 
en welke start-ups of coaches je graag wilt spreken. Laat het ons weten via 
startit@contentcats.be of +32 486 05 84 74, en we helpen je graag bij het 
samenstellen van een programma op maat.

‘Sea’ you there!

Het Start it @KBC-team

Beste journalist,

mailto:startit%40contentcats.be?subject=
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Persconferentie 

Met o.a. Johan Vande Lanotte (burgemeester Oostende), Lode Uytterschaut  
(Start it @KBC), Frank Maene (Volta Ventures), Katrin Geyskens (Capricorn Ventures), 
Bert Van Wassenhove (The CoFoundry), Koen Schrever (KBC Start it Fund).

21 augustus 2018, 9u30-12u30
Kursaal Oostende

Start it @KBSEA opent zijn driedaagse start-upfestival met de spannende Dragon’s 
Den, oftewel de ‘Leeuwenkuil’ van Start it @KBSEA. Twaalf moedige start-ups 
leggen hun business-idee voor aan zes ‘draken’, waaronder de burgemeester 
himself, én een live publiek. 

Start-ups die een kapitaalronde voorbereiden, mogen deze boeiende les in hoe het 
(niet) moet, in geen geval missen.

PROGRAMMA
09u30 Welkom met koffie/thee en croissants
10u00   Nieuws van Start it @KBC, door Lode Uytterschaut, founder Start it @KBC
10u10  Start-up-initiatieven stad Oostende, door Johan Vande Lanotte, 

burgemeester Oostende
10u25   Start Dragon’s Den, met Johan Vande Lanotte, Lode Uytterschaut, 

gerenommeerde investeerders Frank Maene (Volta Ventures), Katrin 
Geyskens (Capricorn Ventures), Bert Van Wassenhove (The CoFoundry), 
Koen Schrevers (KBC Start it Fund), én een live publiek. Het spektakel wordt 
in goede banen geleid door actrice Kim Hertogs. De winnaar gaat naar huis 
met de Start it @KBSEA Cup.

12u30   Einde
 Doorlopend gelegenheid voor foto’s & interviews.
 Burgemeester Johan Vande Lanotte is aanwezig tot 11u30.
 Broodjesbuffet voorzien.

O.a. deze start-ups zullen hun opwachting maken in de Dragon’s Den:
Fleesy, LiLo, Urban Harvest, choQola, Wetime, Space Refinery, WeGroup …

Wil je erbij zijn? Bevestig dan ajb je aanwezigheid via startit@contentcats.be.
Indien je een van de deelnemende start-ups of de andere genodigden wenst 
te interviewen, plannen wij graag een gesprek voor je in.

Perscontact:
Mirella Kerremans
+32 486 05 84 74
startit@contentcats.be

https://www.fleesy.be/
http://www.lilo.global/
https://www.urbanharvest.eu/
https://www.myfoodmykingdom.com/choqola/
https://www.wetime.be
https://www.spacerefinery.com
https://www.wegroup.be/
mailto:startit%40contentcats.be?subject=
mailto:startit%40contentcats.be?subject=
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21, 22 en 23 augustus 2018, doorlopend van 9u00 tot 19u00
Lounge Kursaal Oostende

Verhuis je redactie, of minstens je eigen bureau, voor één, twee of  
drie dagen naar Oostende. Co-workingspace is voorzien in de lounge 
van het casino Kursaal, mét zicht op zee!

Reserveer je plaatsje via startit@contentcats.be, en wij zorgen voor  
Wi-Fi, koffie, water, fruit en fijne ontmoetingen met innovatieve  
start-ups, coaches, investeerders ...

AcSEAlerator Cepphar

mailto:startit%40contentcats.be?subject=
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met als inzet de Start it @KBSEA Cup
#Moneyday

21 augustus 2018, 9u30-12u30
Kursaal Oostende (Kurso Feestzaal, 2e verd.)

Met o.a. Johan Vande Lanotte (burgemeester Oostende), Lode Uytterschaut (Start it @KBC),  
Frank Maene (Volta Ventures), Katrin Geyskens (Capricorn Ventures), Bert Van Wassenhove  
(The CoFoundry) en Koen Schrever (KBC Start it Fund).

Zoals in het populaire programma ‘De Leeuwenkuil’ pitchen twaalf moedige start-ups hun 
gouden idee voor een live publiek van ervaren investeerders en kritische juryleden, waaronder de 
burgemeester van Oostende himself. Actrice Kim Hertogs leidt alles in goede banen. De winnaar 
van deze bijzondere pitchwedstrijd gaat naar huis met de Start it @KBSEA Cup.

Het evenement wordt voorafgegaan door een persconferentie. Daarin ontdek je alles over de 
nieuwe start-up-initiatieven van de stad Oostende, en kan je met start-ups en coaches spreken 
die het mooie weer zullen maken tijdens Start it @KBSEA.

© Shutterstock

Dragon’s Den
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#Moneyday

21 augustus 2018, 14u00-17u00
Haven Oostende
Exclusief voor start-ups en investeerders

Start it @KBSEA selecteerde de meest veelbelovende 
start-ups die op zoek zijn naar funding en brengt hen 
in contact met potentiële investeerders tijdens ‘Sailing 
with investors’. We spreken over bedragen van 100.000 
tot drie miljoen euro (seed, series A, series B), met een 
gemiddelde van 500.000 euro. 

Elke vijftien minuten ontmoet een investeerder een 
andere start-up. Start it @KBSEA zorgt voor eten, 
drank en pilletjes tegen de zeeziekte… Alles voor een 
succesvolle matchmaking excursie!

Sailing with investors
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Peter Verboven is verantwoordelijk voor Sales & 
Business Development bij Condugo, een bedrijf voor 
energiebeheer en lid van Start it @KBC. Gedurende meer 
dan drie jaar stelde hij zijn financiering samen door een 
portfolio van contracten, klanten en projecten, afgetopt 
met een slimme boekhouding. Condugo heeft vandaag 
zeven mensen in dienst, werkt samen met de grootste 
spelers in de branche en breidt binnenkort uit naar 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Peter heeft veel ervaring in het opstarten en ontwikkelen 
van innovatieve ondernemingen, met de laatste vijftien 
jaar een exclusieve focus op duurzame energie.

Door Peter Verboven, Co-founder en VP Sales & Business Development, Condugo

#Moneyday

21 augustus 2018, 14u00-17u00
Kursaal Oostende (zaal Ostend Queen, 2e verd.)

De meeste start-ups moeten het doen met weinig middelen, dat is algemeen 
bekend. Hoe start je een bedrijf zonder - of met beperkte - financiering van buitenaf? 
Bootstrapping, oftewel roeien met de riemen die je hebt, het kan wel degelijk! Peter 
Verboven geeft beginnende ondernemers tips en tricks van onschatbare waarde, en 
andere succesvolle start-ups en scale-ups getuigen hoe zij de klus klaarden.

How to bootstrap 
your startup - show 
me the money
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Door Peter De Bruyne, Business Development Manager, Bolero Crowdfunding

#Moneyday

21 augustus 2018, 19u00-22u00
Kursaal Oostende (Kurso Feestzaal, 2e verd.)

KBC was de eerste bankverzekeraar en online broker ter wereld die zelf met een 
financieel crowdfunding-initiatief startte. Het online beleggingsplatform brengt 
Belgische ondernemers en investeerders met elkaar in contact om meer zuurstof 
te geven aan Belgische starters en KMO’s. Sinds de start in 2014 hielp Bolero 
Crowdfunding zo’n 25 projecten aan de broodnodige fondsen. Maar ook Crowd 
Lending wordt steeds populairder...

Doe mee aan de discussie, geleid door een panel van experts, over wat crowd 
loans kunnen betekenen voor de groei van kmo’s. Sluit deze eerste dag af met een 
walking dinner met uitzicht op het strand.

Schrijf je snel in voor deze Bolero night om nooit te vergeten!

Peter De Bruyne maakt sinds 2018 deel uit van het 
Bolero Crowdfunding team als Business Development 
Manager. Hij studeerde in 2007 af als licentiaat in de 
handelswetenschappen met een specialisatie in Finance.

Na eerst enkele jaren als boekhouder/accountant te hebben 
gewerkt in een internationale omgeving, maakte Peter in 
2010 de overstap naar KBC om daar als Account Manager 
aan KMO’s advies te verlenen. Hierin heeft Peter zijn kennis 
in de specifieke KMO-financiering verder uitgediept.

Bolero Night
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Door Kathy Dergeloo, Founder van Kurmasana
#Techday
22 augustus 2018, 8u30-9u15

#Salesday
23 augustus 2018, 8u30-9u15
Strand vlak voor Kursaal Oostende

Goeiemorgen! We beginnen de dag met een yogasessie om lichaam en geest rustig 
wakker te maken. Yoga on the beach is geschikt voor beginners en gevorderden.

Vergeet zeker je zwembroek niet. Wanneer je helemaal relaxed bent en bedekt met 
zweet en zand, is het tijd om over de golven te springen. Namaste.

Yoga on the beach

Kathy Dergeloo doet al meer dan 20 jaar aan yoga. Doorheen de jaren 
ontwikkelde ze haar ‘eigen’ stijl: een mix van alles wat helpt om evenwicht te 
brengen en te groeien. Kathy is gespecialiseerd in verschillende types yoga: 
zacht, herstellend, Yin/Yang ... Een creatieve mix van dynamische en meditatieve 
houdingen om de energieën in het lichaam los te maken en de flexibiliteit en 
algemene gezondheid te verbeteren.
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Door Gertjan Gaillet, Senior Technology Architect & DevOps Lead BeLux, 
Accenture en Robin Schoenmakers, Testing Senior Analyst, Accenture

#Techday 

22 augustus 2018, 9u30-11u30
Kursaal Oostende (Kurso Feestzaal, 2e verd.)

In onze hoogtechnologische wereld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden 
is, en waar klanten steeds hogere eisen stellen, is het cruciaal om snel en efficiënt te 
kunnen leveren. 

De efficiëntie van start-ups én grote ondernemingen hangt af van een aantal 
belangrijke strategische keuzes en van hoe ze technische aspecten, project 
management en samenwerkingen aanpakken.

Deze workshop laat zien hoe Agile en Lean Delivery, Fast Feedback (en failing fast), 
Automation, DevOps, types Cloud Computing en andere strategische en technische 
keuzes elk project, groot of klein, kunnen helpen. Inclusief praktische voorbeelden en 
concrete tips voor project development ‘from scratch’. 

Deving like a pro

Gertjan Gaillet begon als Technology Consultant bij Accentu-
re direct nadat hij afstudeerde als Computer Science Engineer 
aan de UGent. Als Senior Technology Architect leidt hij de 
DevOps- en Container-praktijken in België en Luxemburg. Hij 
deed ervaring op in verschillende sectoren en soorten projec-
ten: van puur technische architectuurprojecten, over echt IT 
development en delivery tot pre-sales en sales. Gertjan is ge-
passioneerd door het zo efficiënt mogelijk maken van delivery 
processen, een Agile manier van werken, veel automatisering, 
devops, cloud computing en samenwerking.

Nadat hij afstudeerde aan de XIOS Hoge-
school, begon Robin Schoenmakers als Test 
Engineering Consultant bij Accenture. Zijn 
klanten zijn actief in de financiële sector, het 
bank- en verzekeringswezen. Hij is gepassio-
neerd door test automation en delivery auto-
mation in het algemeen. Door te werken met 
Agile teams in een offshore context leerde hij 
coördineren in een multiculturele omgeving.
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Door Kris Hermus, Innovation Program Manager, imec

#Techday 

22 augustus 2018, 12u30-14u30
Kursaal Oostende (Kurso Feestzaal, 2e verd.)

Internet of Things is hotter dan de temperatuur op het strand van Oostende. Vandaag 
kom je alles te weten over de allernieuwste trends en innovaties op het vlak van IoT.

imec is een wereldspeler op het vlak van nano-elektronica en de toepassing ervan 
in slimme systemen voor Internet of Things, Internet of Health, en Internet of 
Power. Als strategisch partner van Start it @KBC deelt dit wereldgerenommeerd 
onderzoekscentrum haar ervaring, kennis en internationaal netwerk met de start-ups 
en andere geïnteresseerden tijdens Start it @KBSEA.

Heb je een business in de duurzame gezondheidszorg, het internet-of-things of 
duurzame energie? Of wil je horen wat de toekomst van IoT de wereld te bieden 
heeft? Dan mag je dit evenement niet missen.

Internet of Things

Met een doctoraat in Electrical Engineering begon Kris Hermus als Senior Research 
Scientist bij KULeuven voor de analyse, synthese, modificatie en codering van Tekst-
naar-Spraak met ultra-compact footprints. Sinds februari 2008 is hij Innovation 
Program Manager bij imec en coördineert hij samenwerkingen tussen Vlaamse 
bedrijven en de technologische units van imec, gaande van haalbaarheidsstudies 
tot de ontwikkeling van nieuwe componenten en prototypes. 
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Door Sam Hendrickx en Michiel Vandendriessche, Founders van Craftworkz

#Techday 

22 augustus 2018, 15u00-17u00
Kursaal Oostende (Kurso Feestzaal, 2e verd.)

Craftworkz is een technologiebedrijf dat innovatieve concepten omzet in werkende 
prototypes. De afgelopen twee jaar ontwikkelde het team ‘Oswald’, een krachtig 
platform voor het creëren, bouwen en trainen van chatbots. Maak uitgebreid kennis 
met Oswald op Start it @KBSEA tijdens deze unieke workshop.

Meet Oswald, the intelligent 
chatbot platform

Sam Hendrickx en Michiel Vandendriessche zijn de Founders van Skola 
VOF, Craftworkz en Oswald. Michiel is niet alleen een zeer getalenteerd 
computeringenieur, maar ook muzikant. Sam is gepassioneerd door het bouwen 
van prototypes en detectie van ‘bottlenecks’ met behulp van Artificial Intelligence.
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#Techday 

22 augustus 2018, 17u30-19u30
Strand voor Kursaal Oostende

Zet vier CEO’s en een hongerig publiek van start-ups samen op het strand, en je hebt het recept 
van CEO on the beach. Het no-nonsense advies door en voor succesvolle ondernemers is al drie 
jaar lang een van de meest gesmaakte Start it @KBSEA-activiteiten.

Bart De Ridder van Accenture, 
Country Managing Director & Technology Lead 
Belgium & Luxembourg

Karel Van De Sompel van Pfizer, 
Country Managing Director Belgium & Head of Global 
Innovative Pharma Business BeLux

Philippe Croonenberghs van Texaf, Managing 
Director & Chairman of the Board Of Directors

Lode Uytterschaut van Start it @KBC, 
CEO & Founder

CEO on the beach

© Shutterstock
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Door start-up GoTennis 

#Techday 

22 augustus 2018, 19u30-22u00
Strand voor Kursaal Oostende

GoTennis brengt tennis naar het digitale tijdperk! Dankzij hun online platform kan je 
als tennisliefhebber in clubs in heel Europa tennis spelen, waar en wanneer je maar 
wilt, tijdens de vakantie of zakenreizen. Speciaal voor Start it @KBSEA organiseert 
GoTennis een strandtoernooi, vlak voor het Kursaal. Wij zorgen voor drinks en pizza. 
Fun gegarandeerd!

Beach tennis & pizza
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Door Brecht Vaes, Social Media Manager, Studio Brussel

#Salesday

23 augustus 2018, 10u30-12u30
Kursaal Oostende (Kurso Feestzaal, 2e verd.)

Social media is al lang niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, 
zowel thuis als op de werkvloer. Maar het gaat om heel wat meer dan 
geregeld bedrijfsupdates plaatsen of andermans berichten liken. In 
deze interactieve workshop legt Brecht Vaes van Studio Brussel, een van 
‘s lands best beluisterde radiostations en een al even hoge topper op 
het vlak van sociale media, uit hoe je kan engagen met je publiek, en je 
bereik en zichtbaarheid als bedrijf vergroten. 

Workshop Social Media
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Door Calogero Macaluso, Marketing & Sales Director, MEDIALAAN

#Salesday

23 augustus 2018, 14u00-15u30
Kursaal Oostende (Kurso Feestzaal, 2e verd.)

Het verhaal van de pijlsnelle groei van de Mobile Vikings community, ondanks hun 
beperkte budget, is ondertussen legendarisch. Calogero Macaluso, Marketing & Sales 
Director van MEDIALAAN, licht tijdens deze workshop voor jou alle tips van de sluier 
op, zodat je meteen zelf aan de slag kunt.

Mobile Vikings is een strategisch partner van Start it @KBC en maakt deel uit van 
MEDIALAAN, het moederhuis van de merken VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKZOOM, 
KADET, Stievie FREE, Qmusic, Joe, Mobile Vikings en JIM Mobile.

Community building 
on tight budget

All round marketing, branding en sales 
pro Calogero Macaluso leidt een team 
van meer dan 20 mensen bij MEDIALAAN 
met verschillende profielen: Product 
Marketing, Marketing Communication, 
Business Development, Distributie en Sales 
... Hij gelooft heel erg in het verzinnen van 
producten die opvallen, in plaats van de 
grote menigte te volgen in de race to the 
bottom. Voor MEDIALAAN werkte hij als 
Branding en Marketing Manager in grote 
en kleine bedrijven.
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Door Dries Hendrickx, Sales & Operations, Conversation Starter

#Salesday

23 augustus 2018, 16u00-18u00
Kursaal Oostende (Kurso Feestzaal, 2e verd.)

Sales coach Dries Hendrickx leert ondernemers in de B2B-sector 
verkopen zoals alleen echte marktkramers dat kunnen. En guess what… 
Na de workshop krijgen de start-ups meteen de kans om hun product te 
verkopen op de dijk van Oostende. Mooie beelden verzekerd!

Sell like a market vendor

Dries Hendrickx is een verkoper pur sang en heeft een passie voor events, technologie en 
innovatie. Zijn werk neemt hij serieus, maar zichzelf liever met een korrel zout. Hij houdt van 
gezond verstand, een goede mop, een diep gesprek en kan elke situatie ontmijnen. Dries was 
deur-aan-deurverkoper voor hij de oprit naar de B2B sales nam.



Persdossier | Start it @KBSEA18

#Salesday

23 augustus 2018, vanaf 19u00
Beach bar Blue Buddha, aan Kursaal Oostende

Na drie dagen werken, leren en netwerken, is het tijd om op te schuiven richting 
beachbar, voor een feestelijke barbecue, verfrissende drinks en fijn gezelschap. 
Breng gewoon jezelf mee! 

BBQ
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Overzicht programma

Dinsdag 21 augustus 2018
#Moneyday

Wanneer Wat Waar

09u00 - 19u00 AcSEAlerator Cepphar Lounge Kursaal (1e verd)
09u30 - 10u30 Persconferentie Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd)
10u30 - 12u30 Dragon’s Den Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd)
14u00 -17u00 Sail with investors (enkel voor start-ups) Haven, Oostende
14u00 -17u00 How to bootstrap your startup -  
 show me the money Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd)
19u00 - 22u00 Bolero Night Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd)

Woensdag 22 augustus 2018
#Techday

Wanneer Wat Waar

09u00 - 19u00 AcSEAlerator Cepphar Lounge Kursaal (1e verd)
08u30 - 09u15 Yoga on the beach Strand voor Kursaal
09u30 - 11u30 Deving like a pro Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd)
12u30 - 14u30 Internet of Things Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd)
15u00 - 17u00 Meet Oswald -  
 an intelligent chatbot platform Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd)
17u30-19u30 CEO on the beach Strand voor Kursaal
19u30-22u00 Beach tennis & pizza Strand voor Kursaal

Donderdag 23 augustus 2018
#Salesday

Wanneer Wat Waar

09u00 - 19u00 AcSEAlerator Cepphar Lounge Kursaal (1e verd)

09u00 - 10u00 Yoga on the beach Strand voor Kursaal

10u30 - 12u30 Workshop Social media Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd.)

14u00 - 15u30 Community building on tight budget Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd.)

16u00 - 18u00 Sell like a market vendor Kursaal, Kurso Feestzaal (2e verd.)

19u00 - ... BBQ  Beach bar Blue Buddha, bij Kursaal
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Wenst u meer informatie over Start it @KBSEA? 
Zou u graag een of meerdere van de activiteiten bijwonen? 
Of wilt u een van de start-ups of coaches interviewen? 

Neem dan contact op met: 

Saar Dietvorst | startit@contentcats.be | +32 468 19 75 07
Mirella Kerremans | startit@contentcats.be | +32 486 05 84 74

Perscontact

Partners Start it @KBSEA 

Start it @KBC pressroom: https://startitkbc.prezly.com/

Wil je persberichten van Start it @KBC blijven ontvangen?  
Schrijf je dan hier in op de perslijst: https://startitkbc.prezly.com/

Beeldendatabank van Start it @KBC: https://startitkbc.prezly.com/media

Start it @KBC op

mailto:startit%40contentcats.be?subject=
https://startitkbc.prezly.com/
https://startitkbc.prezly.com/
https://startitkbc.prezly.com/media
https://www.facebook.com/startitatkbc/
https://twitter.com/startitkbc
https://www.linkedin.com/company/start-it-kbc/
https://www.youtube.com/channel/UCIV-iqcAWPFTCyg2-6CJ_gQ
https://www.instagram.com/startitkbc/?hl=nl
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