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De nieuwe lichting
start-ups - februari 2018
BEEGO
Eerste hulp voor computers en smartphones. Beego stuurt deskundige ITstudenten uit om persoonlijke assistentie aan huis te verlenen.
BidFirm
Online fixed income brokerage platform voor hypothecaire leningen in de
retail en (semi)publieke schulduitgiftes in de primaire markt.
Boogo
Ambachtelijk ijs en sorbetijs vervaardigd op een authentieke hoeve, met de
grootste zorg voor kwaliteitsvolle ingrediënten. De perfect uitgebalanceerde
combinatie van 5% alcohol met room- of sorbetijs zorgt voor een krachtige,
pure smaaksensatie.
Breathe
Breathe ontwikkelt software op basis van AI voor de geautomatiseerde
interpretatie van pulmonaire functietests en verdere nauwkeurige diagnoses.
Butterfly Moments
Unieke, romantische belevingen voor koppels.
choQola
Het meest innovatieve chocoladeconcept van de laatste 20 jaar.
Coasty
Coasty is de AirBnB voor strandcabines aan de Belgische kust. De start-up
connecteert eigenaars en huurders voor de allerbeste ervaring.
creatool
Passie ontdekken door creatief te zijn.
Delayered Computing
Het computernetwerk, opnieuw gedefinieerd voor cloud computing: sneller,
goedkoper en energievriendelijker.
Digiteal
Digiteal vindt het beheer en de betaling van facturen opnieuw uit voor
bedrijven en particulieren in Europa.
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dwump
dwump helpt je verhuizen en je spullen te dumpen of recycleren met
behulp van chauffeurs van bestelwagens.
EverybodyChef
Een community based voedseldatabase die je aan de hand van kleurrijke
tijdslijnen, interactieve pictogrammen en spraakopdrachten stap voor stap
doorheen het kookproces begeleid.
Findout
FindOut is een online evenementenplatform. De software geeft jong en
oud een overzicht van leuke evenementen in hun regio. Denk daarbij aan
cultuur, nightlife, markten en véél meer.
Funkey
Funkey unlocks the fun in teambuilding. De start-up matcht organisatoren
van teambuilding met hun klanten. Zo vind je snel en eenvoudig de
teambuilding die bij je past.
GenePlaza
Leer meer over jezelf via je DNA en genetische toepassingen.
Benieuwd waar je voorouders vandaan kwamen? Of waarom koriander
of bitterheid je niet smaakt? Dat en veel meer vind je op GenePlaza.
GuCopia
GuCopia is een cloudbased blockchain software waarmee horeca, KMO’s
en freelancers bestellingen kunnen doen en archiveren op een intuïtieve
manier.
Joyn Joyn
Herontdek de mobiliteit in je stad dankzij JoynJoyn, your Smart Personal
Mobility Assistant.
Justified
Justified geeft het beste antwoord op onbetaalde facturen.
Farmdesk
Farmdesk is een webapplicatie die boeren meer inzicht en overzicht op
hun boerderij geeft.
Leuven Dynamics
Deze start-up ontwikkelt kleine, fascinerende drones voor de
consumentenmarkt. Denk ‘kolibrie’.
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LogiChef
Nooit meer labels schrijven in de keuken met LogiChef.
LucidWeb
Een publishing platform voor uitgevers & studios, waarmee XR
gemakkelijk wordt voor iedereen.
Macty
Transformeert de e-commerce search dmv Deep Learning en
kunstmatige intelligentie.
Medicheck
Medicheck ontwikkelt een digitale oplossing die bedrijven helpt om het
probleem van absenteïsme aan te pakken op een constructieve manier.
NV Tifoman
Bij Tifoman is je voetbalkennis goud waard.
On-Hertz
On-hertz radio maakt live radiostudio’s virtueel, waardoor DJ’s mobieler,
flexibeler en creatiever worden.
ownnr.io
Ownnr is een digitaal platform dat verhuurders helpt bij het beheer van
vastgoed, door de communicatie met hun huurders te verbeteren.
Pathfinder
Pathfinder is het visuele hulpmiddel en de assistent voor personen met
gezichtsstoornissen: een nieuw paar ogen.
Peerby
Iets nodig, maar geen zin om het te kopen? Leen makkelijk en snel
spullen van je buren.
Piximate
Creëer nieuwe online digitale ervaringen met foto’s en video’s.
Prisma
Prisma helpt ouderen en hun zorgverleners aan een warme en
begripvolle tijd tesamen.
SAY-IT Labs
Spraakherkenning ter ondersteuning van de revalidatie van mensen
met een spraakbeperking.
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Sket.io
Legaltech-as-a-service. Alles wat je nodig om je bedrijf de volgende generatie
juridische dienst aan te bieden
Sleepability
Sleepability geeft mensen meer potentieel door hen te verbinden met hun
natuurlijke vermogen om te slapen.
Sunulex
Sunulex.sn brengt de wet dichter bij de burger.
Turing
Turing maakt kunstmatige intelligentie toegankelijk voor iedereen.
UMFADIDTO
Een universele middleware-kader voor flexibele en uitgebreide data-integratie in
de transportsector.
VlotGent
Een vaartuig dat licht genoeg is om elektrisch voortgestuwd te worden, maar dat
zichzelf ook van energie voorziet. Voor transport van zowel goederen als mensen.
Wetime
Wetime brengt koppels dichter bij elkaar.
Wingparent
#wantstomakethelifeofmomanddadeasier #morequalitytimewithkids
WireBit
Wirebit geeft je toegang tot alle hardware wereldwijd in één klik, voor jou en je
collega’s. Plug it in & start debugging together.
Wizer
Weet wat je klant denkt. Verbeter je business. Wizer verzamelt en verwerkt
voortdurend feedback en klantengegevens.
Young Entelechy
Young Entelechy helpt bedrijven met het optimaliseren van hun diversiteitsbeleid
en communicatie naar Millenials en Generation Z.
Zenmetrics
Met Zenmetrics halen webwinkels op een eenvoudige, intuïtieve manier meer
inzicht uit hun beschikbare data.
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Start it @KBC:
Een internationaal ecosysteem
Start it @KBC ondersteunt en promoot ondernemers met een innovatief idee en
schaalbaar businessmodel, en is de grootste start-up community in België. Als
start-up pionier in België wil Start it @KBC zo een positieve impact hebben op de
economie en samenleving in België.
Start-ups genieten bij Start it @KBC gedurende drie maanden van een sterk
acceleratieprogramma op maat en mogen anderhalf jaar rekenen op mentorship,
expertise, een uitgebreid netwerk en co-working space. Start it @KBC optimaliseert
haar aanbod voortdurend in co-creatie met de start-ups.
Start it @KBC stimuleert (internationale) kruisbestuivingen: tussen de meer dan
600 start-ups en scale-ups, maar ook met investeerders, ervaren mentoren, met
experts in uiteenlopende domeinen (technologie, sales, juridisch, marketing,
communicatie,…) en andere acceleratoren en incubatoren wereldwijd. De
community speelt een voortrekkersrol op het vlak van diversiteit en vrouwelijk
ondernemerschap.
Start it @KBC zet in op internationalisering. De community heeft niet alleen hubs
in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Kortrijk, maar ook in Budapest, én
heeft pied à terre in New York. Start it @KBC maakt sinds 2017 deel uit van Global
Accelerator Network (GAN), een netwerk van 120 acceleratoren wereldwijd, wat
start-ups in de community extra kansen biedt in het buitenland, en tot meer dan 1
miljoen dollar aan voordelen bij technologiepartners.
Via het Corporate Incubation Program van Start it @KBC kunnen grote bedrijven
sinds 2017 innovatieve ideeën met hun eigen start-up teams onder begeleiding
van Start it @KBC laten uitbroeden en uitgroeien tot volwaardige businesses.
Start it @KBC ontstond in 2014 als een partnership tussen Accenture, Cronos
Groep, Flanders DC, imec, joyn, KBC, Mobile Vikings, Telenet & lokale academische
partners.
Start-ups kunnen zich het hele jaar kandidaat stellen via de website (www.startit.
be). Drie keer per jaar pitchen de geselecteerde founders voor een professionele
jury, en begint een nieuwe lichting start-ups aan hun entrepreneurstraject.
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Meer informatie: www.startit.be
Voor Start it @KBC logo’s en afbeeldingen, ga naar:
http://startitkbc.prezly.com/media

Hoe je business-idee indienen bij Start it @KBC:
1. Je surft naar www.startit.be en dient online je business idee in bij ‘next wave’.
2. Een professionele jury screent je idee op innovativiteit, samenstelling van het
team en schaalbaarheid. Doorstaat je idee deze selectie? Dan ontvang je een
uitnodiging voor Pitchday, om je idee mondeling te presenteren.
3. Tijdens Pitchday stel je je idee en team persoonlijk voor aan de jury.
Die laat je zo snel mogelijk weten of jouw start-up een plaatsje krijgt binnen
de Start it @KBC community.
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Agenda 2018
22 FEB

Kick off Day, bij strategisch partner Telenet (Mechelen)
In het bijzijn van alle negen Start it @KBC-partners, maken de startups kennis met elkaar en hun mentoren, leren ze alles over het 1
jaar durende acceleratieprogramma van Start it @KBC en krijgen ze
officieel ‘de sleutel’ van de co-working spaces overhandigd.

17 APR

Opening nieuwe Start it @KBC vestiging ‘Hangar K’ (Kortrijk)
In aanwezigheid van Premier Charles Michel, Minister Alexander
Decroo en Vincent Van Quickenborne, Burgemeester van Kortrijk,
opent de nieuwe vestiging ‘Hangar K’ in Kortrijk.

3 MEI

Demo Day Start it @KBC (Special Edition)
Tijdens het And& Summit en Festival in Leuven pitchen 20 start-ups
hun veelbelovende start-up voor een publiek van 600 investeerders,
CEO’s, journalisten en ondernemers.

MEI

Graduation start-ups

14 MEI

Deadline 2e pitchwave 2018

8 JUN

Kick off Day start-ups 2e pitchwave

21-23 AUG

Start it @KBSEA

18 SEP

Deadline 3e pitchwave 2018

Bent u graag aanwezig op een van onze evenementen?
Neem dan contact op met Saar Dietvorst via startit@contentcats.be of +32 468 19 75 07.
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And& Startup Demo Day
De Demo Day van Start it @KBC krijgt dit jaar een bijzondere,
internationale touch. Het event vindt dit keer plaats tijdens het drie
dagen durende And& Summit & Festival in Leuven!
And& Summit & Festival is een uniek en multidisciplinair evenement
in het Belgische innovatielandschap dat de impact van health, hightech en creativiteit op het toekomstige stadsleven verkent. Wat kan je
verwachten? Een reeks inspirerende talks, avant-gardistische muziekacts,
een start-up & scale-up forum, een tech expedition en artistieke
interventies in publieke ruimte.
Op dag twee van het festival pitchen twintig ondernemers hun
veelbelovende start-up voor een publiek van 600 investeerders, CEO’s,
journalisten en ondernemers. Op vier minuten tijd demonstreren de startups de durf, het innovatief denken én de public speaking skills die ze zich
op korte tijd eigen hebben gemaakt bij Start it @KBC.
Op het einde van de dag weten we welke start-up met de felbegeerde
Start it @KBC Award en de publieksprijs aan de haal gaat. De prijzenpot
loopt op tot wel 50.000 euro!

Praktisch
3 mei 2018
16.00u - 23.00u
Locatie:
Stadsschouwburg
Bondgenotenlaan 21, Leuven
Tickets kunt u bestellen via

https://www.andleuven.com/en/tickets

Het volledige programma vindt u hier:
https://www.andleuven.com/en/program

Bent u graag aanwezig op de Demo Day?
Neem dan contact op met Saar Dietvorst via startit@contentcats.be of +32 468 19 75 07.
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Start it @KBC:
Historiek
20 november ‘13 - Onder impuls van founder Lode Uytterschaut, lanceren Accenture,
Cronos, Flanders DC, KBC, Mobile Vikings en Universiteit Antwerpen een gloednieuwe
incubator die start-ups begeleidt: Start it @KBC. Het doel? Innoverend en schaalbaar
ondernemerschap ondersteunen en zo de Belgische economie versterken. Een uniek
project op een unieke locatie: op drie weken tijd dingen maar liefst 96 bedrijven naar
een plekje bij Start it @KBC.
29 januari ‘14 - De eerste 28 start-ups nemen hun intrek op zeven verdiepingen van
de Antwerpse Boerentoren.
15 februari ‘14 - Digitaal onderzoekscentrum iMinds vervoegt zich als strategische
partner van Start it @KBC. Daarnaast gaat Start it @KBC een supporting partnership
aan met startups.be en BetaGroup, om innovatief ondernemerschap in België nog
meer te boosten.
10 maart ‘14 - Wegens groot succes en onder impuls van Mobile Vikings opent Start it
@KBC een tweede vestiging in de Corda Campus in Hasselt.
21 oktober ‘14 - Start it @KBC Leuven is een feit. Vanaf nu kunnen start-ups uit heel
Vlaams-Brabant terecht in de KBC-kantoren nabij het station.
Maart ‘15 - Na elke pitchwave stijgt het aantal inschrijvingen. Start it @KBC is met
bijna 180 start-ups nu officieel de grootste start-up community van België.
13 juli ‘15 - Lancering van de Start it @KBC Academy, een uniek en uitgebreid
opleidingsprogramma op maat van startende ondernemers. Ervaren mentoren
coachen de start-ups op het vlak van businessplan, finance, sales, marketing,
communicatie, enz.
15 september ‘15 - Een Brusselse vestiging mag niet uitblijven. Start it @KBC
Brussel opent feestelijk in hartje Europese Wijk. De community telt nu meer dan 30
verschillende nationaliteiten. Start it @KBC vernieuwt zijn partnerschap met tech
community BetaGroup.
14 oktober ‘15 - The Spirit of the Valley, powered by Start it @KBC door Peter Hinssen,
Steven Van Belleghem en Harry Demey: honderden start-ups komen in de hubs
van Brussel, Gent, Hasselt en Antwerpen luisteren naar wat ze kunnen leren van
Silicon Valley.
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8 december ‘15 - Start it @KBC opent haar deuren in Gent met een memorabele fast
pitch night. De start-ups die voordien bij partner iMinds huisden, nemen hun intrek in
de Cronos-gebouwen aan de Lousbergkaai.
16 december ‘15 - Opening Start it @KBC Kortrijk, de 6e Start it @KBC-hub. Startupspecialist Omar Mohout lanceert zijn boek ‘Het Belgische Start-uplandschap’
en stapt voor de verzamelde West-Vlaamse start-ups in de ring met Burgemeester
Vincent Van Quickenborne en Kamagurka.
Januari ‘16 - Lancering Buy From Start-ups, een structureel programma dat Start it
@ kbc uitrolt om start-ups en gevestigde bedrijven 1 op 1 te matchen. Een eerste
referentieklant opent namelijk de deur naar andere klanten en laat de weg naar
funding vlotter verlopen.
11 april ‘16 - Onder de noemer Be Bold in New York (#BBNY16) trekken Start it @KBC,
Telenet Kickstart en Startups.be met 16 veelbelovende start-ups naar New York.
Op het programma: werksessies bij o.a. Google, Spotify en HBO, pitches bij Techstars
en andere acceleratoren, bezoeken aan FIT en Belcham, enz. Een eyeopener voor
de start-ups.
10 mei ‘16 - Start it @KBC zet verder in op internationalisering. De Amerikaanse
accelerator Techstars en Start it @KBC werken structureel samen. #BBNY en Techstars
leren Start it @KBC het belang van een goede pitch. Het plan voor doorgezette
pitching workshops begint te rijpen.
31 mei ‘16 - Telenet Kickstart en Start it @KBC zijn strategische partners. Dankzij de
samenwerking breidt de Start it @KBC Academy verder uit en wordt de start-ups
digitale expertise en een breed internationaal netwerk aangeboden.
23 augustus ‘16 - Start it @KBSEA opent zijn deuren voor ruim 100 start-ups en
coaches. Ze nemen tijdelijk hun intrek in het Kursaal Oostende en combineren er
talrijke workshops met werk, zon, zee en strand.
7 oktober ‘16 - Pitchday! De Start it @KBC-community blijft groeien en telt al meer
dan 430 start-ups. De community is omringd door een groeiend netwerk van coaches,
ondernemingen en investeerders.
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15 november ‘16 - Imec, wereldspeler in nano-elektronica en de toepassing ervan
op het vlak van Internet of Things, wordt strategische partner van Start it @KBC. Vanaf
nu hebben de start-ups toegang tot hoogtechnologische expertise, knowhow en
infrastructuur.
30 november ‘16 - DemoDay. Naar aanleiding van 3jaar Start it @KBC pitchen15 van
de meest veelbelovende start-ups hun business idee aan een publiek van 300 captains
of industry, investeerders en andere ondernemers.
7 februari ‘17 - Start it @KBC stelt zijn eerste lichting van 2017 voor: 38 gloednieuwe
start-ups. De accelerator lanceert de Start it Boardroom, zet in op meer vrouwelijk
ondernemerschap en start zijn corporate venturing programma.
8 maart ‘17 - Start it @KBC zet samen met Straffe Madammen in op een campagne
voor meer vrouwelijk ondernemerschap in de Belgische start-up scene.
4 oktober ‘17 - Start it @KBC en 7 unieke partners openen Hangar K, de nieuwe
incubator van de Stad Kortrijk.
16 oktober ‘17 - 41 nieuwe start-ups vervoegen de community. Start it @KBC maakt
nu ook uit van Global Accelerator Network (GAN), een selecte club met enkele van de
beste acceleratoren ter wereld. Start-ups krijgen nu nog meer toegang tot grote tech
bedrijven en nieuwe internationale markten.
9 november ‘17 - De Brusselse hub van Start it @KBC verdubbelt zijn capaciteit tot
800m² met een gloednieuwe stek in de Brusselse kanaalzone. De accelerator focust
meer dan ooit op internationalisering en diversiteit.
22 februari ‘18 - Start it @KBC stelt 49 nieuwe start-ups voor en accelereert in totaal
nu meer dan 600 start-ups.
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Het Start it @KBC team

Lode Uytterschaut

Dennis Duinslaeger

Als founder van Start it @KBC, helpt Lode Uytterschaut
samen met het Start it @KBC team honderden startups en scale-ups op weg naar innovatief en duurzaam
ondernemerschap. In 2012 stelt Lode zijn idee voor een
accelerator voor bij Erik Luts, Senior General Manager
KBC, en in 2013 ziet Start it @KBC het levenslicht.
Onder leiding van Lode is Start it @KBC intussen
uitgegroeid tot België’s grootste start-up ecosysteem,
met meer dan 500 start-ups, en tientallen strategische
partners, experts en mentoren.

Met zijn ruime expertise in capital markets,
financial structuring en corporate finance,
staat Dennis Duinslaeger onder meer
in voor het operationele bestuur en
de processen binnen Start it @KBC. Hij
ontfermt zich ook over de (strategische)
partnerships en ontwikkelt samen met de
partners en experts de beste programma’s
op maat voor de start-ups, altijd met het
oog op optimalisatie, groei of acceleratie.

Founder Start it @KBC
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Managing Director Start it @KBC
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De community managers
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Tom Van der Roost

Laura Lumingu

Anna Thomlinson

Community manager Antwerpen

Community manager Brussel

Community manager Brussel

Tom neemt de start-ups in de Antwerpse
hub onder zijn hoede. Met zijn jarenlange
ervaring als communicatiespecialist en
client consultant, is hij verantwoordelijk
voor organisatie en uitbouw van de unieke
Start it @KBC Academy, waarin topcoaches
uit verschillende sectoren hun kennis en
inzichten delen met de start-ups.

Als echte ‘ket’ zet Laura haar thesis over
Gender and Diversity kracht bij in de
Brusselse hub van Start it @KBC. Ze werkt
sterke partnerships uit met het oog op meer
vrouwelijk en divers ondernemerschap.
Laura is daarnaast verantwoordelijk voor de
communicatie binnen Start it @KBC.

De Britse Anna Thomlinson ruilde
Londen in voor Brussel en bracht een
schat aan accelerator-expertise en
internationale contacten mee. Ze werkt
impactvolle, internationale programma’s
uit waardoor de start-ups bij Start it @
KBC nieuwe markten kunnen verkennen,
over de grenzen heen.

Kjell Clarysse

Bea Cleeren

Community manager Gent en Kortrijk

Community manager Hasselt en Leuven

Kjell deed ondernemerservaring op in
Uganda en is visiting Fellow bij denktank
Itinera. Vandaag is hij de drijvende kracht
achter de hubs van Start it @KBC in Oosten West-Vlaanderen. Kjell’s motto? “Alles
begint met sales”.

Als germaniste en sociaal beestje is Bea niet
alleen dé steunpilaar voor de Hasseltse en
Leuvense start-ups, ze neemt ook met veel
enthousiasme de coördinatie en organisatie
van de vele evenementen binnen Start it @
KBC voor haar rekening.

Dirk Lievens
Community manager Leuven
Als ervaren business developer en
co-founder van Bolero Crowdfunding,
is Dirk verantwoordelijk voor het
Corporate Incubation Program van Start
it @KBC. Hij organiseert het mentorship
binnen de community, en is ook zelf
actief als mentor. Daarnaast is hij lead
advisor binnen het KBC Start it Fund.
Moet het nog gezegd? Dirk is niet alleen
een enorme troef voor de Leuvense
start-ups, maar voor de hele Start it @
KBC-community.
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De creators of happiness

Peggy Goovaerts, Liesbeth Van Der Jonckheyd en Ingrid Zutterman
staan bij de start-ups in de community bekend als the creators of happiness.
Een prachtige titel voor dit onmisbare team dat dagelijks de drukke planning
opvolgt van de start-up events, de pitchwaves, de Start it Academy, enzovoort.
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Perscontact
Wens je meer informatie over Start it @KBC? Contacteer dan
Saar Dietvorst | startit@contentcats.be | +32 468 19 75 07
Start it @KBC | startit@kbc.be | +32 3 202 95 17
Start it @KBC op

Schrijf je hier in op onze perslijst
Ga hier naar de Start it @KBC pressroom
Hier vind je logo’s en beeldmateriaal van Start it @KBC

Partners
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