Meer over accelerator Start it @CBC / Start it @KBC:
• Co-working ruimtes in Luik, Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, 			
Boedapest en Györ (Hongarije), Praag (Tsjechië). Uitvalsbasissen in New York
en Londen.
• De enige start-up accelerator die actief is in heel België.
• Founder-centric en neemt geen aandelen.
• Begeleidt elk jaar tot 130 innovatieve start-ups en scaleups.
• Hielp al meer dan 1.200 start-ups en scale-ups accelereren sinds zijn oprichting
in 2014. Zo’n 75% van de ondernemingen is vandaag nog actief.
• De start-ups en scale-ups zijn actief in onder meer SME productivity, energie, 			
healthcare, fintech,...
• Focust sterk op diversiteit, inclusie, vrouwelijk ondernemerschap en welzijn.
• Lanceerde in 2021 het Women in Tech-programma ter ondersteuning van
vrouwelijke tech-ondernemers. 42% van de start-ups van de laatste ‘pitchwave’
van Start it @KBC in België wordt geleid door een vrouw.
• Is het eerste Belgische invite-only lid van GAN (Global Accelerator Network).
• Twee keer per jaar, in maart en oktober, wordt een pitchwave georganiseerd
waarbij nieuwe startups en scale-ups zich kunnen aanmelden.
• De partners van Start it @CBC zijn CBC, Groupe Sowalfin, Noshaq,
La Grand Poste, LeanSquare en Eklo. De partners van Start it @KBC zijn KBC,
Accenture and Start it X.

Accelerator programma Start it @CBC:
• 22 & 23 maart: digitale pitchdays (na eerste selectie van de inschrijvingen).
• 30 & 31 maart: bootcamp en kick-off van het acceleratorprogramma.
De founders worden doorheen het jaar geholpen en uitgedaagd door een
ervaren, persoonlijke Business Coach.
• Maandelijkse Academy Day: sessies, workshops en expert talks in finance,
sales, marketing, leadership, customer discovery.
• Boardroom moment na drie en negen maanden: de founders geven een
update over hun start-up plannen en hoe ze deze willen verwezenlijken.
• Graduation na 12 maanden: start-ups studeren af en worden alumni.

