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Start it @KBC

Missie

Start-ups ondersteunen
in hun ondernemerschap
Start it @KBC is een unieke accelerator die mensen ondersteunt in hun passie
voor ondernemerschap. We zijn altijd op zoek naar innovaties die de wereld mooier
maken. We bieden start-ups een vertrouwd netwerk om een duurzame business
uit te bouwen. Enkel als zij hun dromen realiseren, realiseren wij ook de onze.
Start it @KBC neemt geen aandelen in een start-up en start-ups moeten geen
klant worden van de partners. In het programma focussen we op marktvalidatie, business development en sales als basis voor latere fundraising.
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Start it @KBC

Een sterk partnership
Start it @KBC ondersteunt en promoot ondernemers met een innovatief idee en
schaalbaar businessmodel. De accelerator is een strategisch partnership tussen
Accenture, KBC en Start it X.
Daarnaast kan Start it @KBC rekenen op zo’n 50 partners en ‘friends’. Zij helpen het
innovatieve ecosysteem van ondernemers in België mee groeien en delen
hun expertise met de start-ups.
In ruil krijgen de partners een zitje op de eerste rij bij de ontwikkeling van disruptieve
technologieën en oplossingen, ze komen in contact met uitzonderlijk start-up talent
en kunnen zich positioneren als een organisatie die inzet op innovatie.
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Start it @KBC

de grootste start-up
community in België
Start it @KBC is als pionier intussen
uitgegroeid tot de grootste startup community in België, met hubs in
Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk
en Leuven. Op die manier wil Start it
@KBC een positieve impact hebben
op de economie, werkgelegenheid en
samenleving in België.
Start-ups genieten bij Start it @KBC
de eerste drie maanden van een sterk
acceleratieprogramma, gevolgd door een
groeitraject. In totaal kunnen ze een jaar
lang rekenen op mentorship, expertise,
custom made workshops en funding

advies op maat. Daarnaast wacht hen
een uitgebreid netwerk, gratis co-working
ruimte, en meer dan een miljoen dollar aan
voordelen bij tech partners via het GAN
netwerk. Start it @KBC optimaliseert zijn
opleidingsaanbod voortdurend, in cocreatie met de start-ups.
Start it @KBC zet sterk in op
kruisbestuivingen: tussen de meer dan
1.000 start-`uiteenlopende domeinen
(technologie, sales, bootstrapping,
businessmodellen, funding, rechten,
marketing, communicatie ...) en andere
acceleratoren en incubatoren wereldwijd.
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Start it @KBC

Een internationaal ecosysteem
Start it @KBC biedt
haar start-ups de kans
om globaal en grenzeloos
te denken, dromen
én handelen.
De accelerator maakt
deel uit van het Global
Accelerator Network (GAN),
een netwerk van meer
dan 100 acceleratoren
wereldwijd. Dit biedt startups in de community extra
kansen in het buitenland,
en tot meer dan 1 miljoen
dollar aan voordelen bij
technologiepartners.

Sneller groeien in
New York en Londen

Acceleratoren in
Centraal-Europa

Dankzij de samenwerking met KBC New
York, BelCham New York, BLCC en KBC
Londen kunnen start-ups hun werkterrein
en netwerk verleggen naar twee grote
handelsmetropolen in de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië. Ze genieten
er van praktische ondersteuning en tips,
en kunnen er gebruikmaken van gratis of
goedkopere werkruimtes, vergaderzalen
en business lounges.

Ook de weg naar de groeiende
bedrijfswereld in Centraal-Europa ligt
open voor start-ups van accelerator
Start it @KBC. Dankzij Start it @K&H in
Hongarije en Start it @ČSOB in Tsjechië
krijgen start-ups in Boedapest, Gyor
en Praag toegang tot een dynamisch
ecosysteem met tal van voordelen. De
start-ups in Hongarije en Tsjechië genieten
er van een acceleratieprogramma op
maat en mogen zes maanden rekenen
op mentorship, expertise, een uitgebreid
netwerk en co-working ruimtes.

PRAAG

NEW YORK

LONDEN

GENT

ANTWERPEN

GYOR
KORTRIJK

BRUSSEL

BUDAPEST
HASSELT

SAN FRANCISCO

LEUVEN
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Start it @KBC

No strings attached
Start-up founders die worden aanvaard in het acceleratieprogramma van Start it @KBC, maken levenslang deel uit
van een échte founder-centric community. De no-stringsattached-aanpak maakt het programma uniek in België.

Start it @KBC vraagt GEEN aandelen
Start it @KBC vraagt GEEN geld
Start it @KBC vraagt NIET dat start-ups
klant worden van de partners
Start it @KBC geeft GEEN voorrang aan mentoren
of partners bij investeringen in start-ups

1 Netwerk

Founders kunnen bij Start it @KBC hun netwerk aanzienlijk uitbreiden. Start it @KBC is
immers het grootste Belgische ecosysteem;
honderden start-ups, scale-ups, mentoren
en experts maken er deel van uit.

2 Business

Founders kunnen bij Start it @KBC hun
onderneming doen groeien. Ze krijgen
begeleiding bij hun go to market,
marktvalidatie en business development.
En we begeleiden hen naar de juiste
funding op het juiste moment.

3 Skills

Start-ups krijgen bij Start it @KBC de
gelegenheid om hun vaardigheden aan
te scherpen en bij te leren via de Start it
Academy, een programma voor en door
start-ups, en via business partners, experten,
mentoren, alumni en andere start-ups.

4 Markt

Dankzij Start it @KBC kunnen start-ups
aan de slag in binnen- én buitenland.
De accelerator beschikt over hubs in
Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk
en Leuven. Daarnaast kunnen start-ups
ook terecht in de hubs in New York,
Boedapest, Gyor en Praag en -dankzij
ons lidmaatschap met GAN- bij
acceleratoren wereldwijd.
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Start it @KBC

Pitchwaves
Start-ups kunnen zich het hele jaar kandidaat stellen voor het
acceleratieprogramma van Start it @KBC via de website www.startit.be.
Twee keer per jaar pitchen de geselecteerde founders voor een professionele
jury en begint een nieuwe lichting start-ups aan het acceleratieprogramma.

Hoe een dossier indienen
bij Start it @KBC:

Welke start-ups zoekt
Start it @KBC?

1 Je surft naar www.startit.be en dient online je
dossier in via ‘apply now’.

We kijken uit naar enthousiaste, ambitieuze
en ruimdenkende ondernemers. Start it @KBC
zet de start-up founder centraal en biedt een
acceleratieprogramma afgestemd op hun noden.

2 Het Start it @KBC team screent je dossier op
innovativiteit, samenstelling van het team,
ambitie en schaalbaarheid. Doorsta je deze
selectie? Dan ontvang je een uitnodiging om
je idee mondeling te presenteren.

Bedrijven uit eender welke sector zijn welkom,
zolang ze maar een positieve bijdrage willen
leveren aan de maatschappij en de wereld.

3 Tijdens Pitch Day stel je je business en team
persoonlijk voor aan de jury. Deze laat je
binnen een paar dagen weten of jouw start-up
geselecteerd is voor het programma.
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A yearr llong
long
p ogramme
programme
Your startup journey
Start it @KBC is an intensive, challenging and foundercentric
1-year acceleration programme, built by startups for startups.
You'll build a trusted network of experts, mentors and other founders.
This network will prove itself as the single most valuable thing we will
offer you. Far more valuable than the $1 mio of perks GAN will provide
you with, or the possibility to scout markets around the planet.

no strings attached programme
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2 DAY BOOTCAMP
INTRO PARTNERS
2 COMPULSORY WORKSHOP DAYS
MENTOR MAYHEM

3 MONTH ACCELERATION

Stage one:

COMPULSORY 3M STATUSUPDATE
STAY/GO DECISION

#

Let's start here: you've already submitted your
application and an online review team selected you to
come over and pitch. We like to welcome the whole
founder team to pitch for 3 minutes without slides to a
jury. Selected again? Proceed to next stage.

Stage two:

Bootcamp

The selected cohort is invited to a 2-day
bootcamp with workshops, mentor mayhem,
partner introductions, and of course you'll
get to know the Start it team better.

2

#

3

Acceleration

#

WORKshops

#

Stage three:

After Bootcamp the first 3 months of acceleration start.
We focus on 'peeling the onion'. We challenge your business
and challenge you on what you really need, introduce you
to all the possible experts and mentors who could help you,
and follow up closely on your progress.

COACHING SESSIONS
LUDICROUS LINKING
3 COMPULSORY WORKSHOP DAYS

BOARDROOM

1

Pitch

Stage four:

4

Great startup coaches will give next level workshops on sales,
marketing, finance, fundraising, pitching, legal, tech, ... . These
WORKshops are custom made for the phase your startup is in:
ideation, build, go to market or scale.

6 MONTH GROWTH
COACHING SESSIONS
3 COMPULSORY WORKSHOP DAYS

VOLUNTARY 9M STATUSUPDATE

3 MONTH GROWTH

#

Growth

#

Exit

#

After 3 months in the programme, we want you to
join The Boardroom.
You will update us on your status and the hurdles
you still face, and the Board will provide you with
intro's, feedback and hands-on advice.

COACHING SESSIONS

EXIT
PAY IT FORWARD

AND SOME EXTRAS:

Stage six:

CO-WORKING IN 6 CITIES IN BELGIUM

INTROS TO FUNDING, EXPERTS, MENTORS,
FOUNDERS & BUSINESS PARTNERS, BUSINESS PARTNERS
LOCAL AD HOC WORKSHOPS
PRESS -, FAIRS-, JOBPLATFORM -, ... AS A SERVICE
AND LOTS OF FUN

6

You passed the Boardroom. Great!
Now we offer you another 9 months in our programme. You'll
make your network even bigger. We'll still follow up on you and
help you to grow your business. Building a great company takes
time. We know that. We're not in it for the show. We're in it for you.

ACCESS TO +1 MIO$ OF PERKS VIA GAN NETWORK

BUILD A TOP NOTCH PROFESSIONAL NETWORK

5

Boardroom

Stage five:

BOARDROOM

Stage seven:

7

You're one year in, time to think about spreading your wings and
flying out of the Accelerator. Don't worry, you are a Start it @KBC
community member FOR LIFE and we'll explore together how you
can continue to pay it forward.
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Start it @KBC

Diversiteit en Vrouwelijk ondernemerschap

Start it @KBC speelt een voortrekkersrol op het vlak van diversiteit en
vrouwelijk ondernemerschap.
Start it @KBC stimuleert alle start-ups om een zo divers
mogelijk team samen te stellen. Elke medewerker
brengt een eigen achtergrond en visie mee waardoor je
als team een veel bredere wereldvisie krijgt. Onderzoek
toont aan dat start-ups met een divers team beter
begrijpen hoe ze hun productaanbod op diverse
culturen kunnen afstemmen. 43% van de bedrijven met
een divers managementteam boekt betere resultaten.
Start it @KBC heeft de voorbije jaren heel wat
inspanningen geleverd om vrouwen aan te moedigen
te ondernemen in de technologiesector. We geloven
dat we daarin als grootste accelerator van België een
maatschappelijke en economische rol te spelen hebben.

We reiken de hand aan iedereen die de start-up
community nog diverser wil maken en die founders,
ongeacht hun achtergrond of gender, wilt ondersteunen
om hun dromen waar te maken.

- Start it @KBC organiseert regelmatig workshops
over diversiteit, in samenwerking met de
internationale onderzoeksinstelling voor diversiteit
en inclusie ARC (Aleria Research).
- Lees hier onze miniguide over vrouwelijk
ondernemerschap.
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Start it @KBC

Wellbeing

72% van de ondernemers heeft één of meerdere
problemen met mentale gezondheid. Waar 30% van
de ondernemers worstelt met een depressie, ligt dat
cijfer bij de niet-ondernemers op 15%1.
Uit een onderzoek dat Start it @KBC in 2020
voerde, geeft 86% van de founders in de Start it
@KBC community aan dat ze hun job heel graag
doen, maar dat ze zich meerdere keren per

1

maand zorgen maken (75%). Meer dan 1 op 2
heeft ook slaapproblemen.
Een business opstarten is stresserend, zoveel is
duidelijk. De lange uren eisen een tol op mentaal
en fysiek vlak. Daarom ontwikkelde Start it @KBC
het wellbeing programma voor start-up founders,
in samenwerking met partners KBC, Mensura,
Rubicon, BloomUp, Orienta Euro en GAN.

https://overcomingthemind.com/entrepreneur-mental-health-statistics/
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START IT X
Start it X, één van de strategische
partners van Start it @KBC, begeleidt Belgische corporates met een
waaier aan innovatietrajecten.
Zo kunnen bedrijven beroep doen
op het Start it X Corporate Incubatie Programma, waar intrapreneurs
(ondernemende werknemers) innovatieve ideeën uitwerken zoals een
start-up dat zou doen. Start it X zorgt
voor de omkadering, de expertise, de
tools en ervaren ondernemers die de
intrapreneurs begeleiden van idee
naar marktvalidatie. Tegelijk zorgt de
nauwe link met de grootste start-up
community van België, Start it @KBC,
voor een waardevolle kruisbestuiving
met talrijke start-up collega’s.
De experts van Start it X dagen
hen professioneel uit zodat ze hun
bedrijfsinnovaties snel en lean in

de markt kunnen valideren, en
zelfs doen uitgroeien tot nieuwe,
volwaardige businesses. Zo
slagen bedrijven erin hun IP en
beste medewerkers aan boord te
houden, en hen in een recordtijd een
indrukwekkende en ondernemende
skillset te laten uitbouwen.
Start it X geeft bedrijven de kans om
écht met innovatie aan de slag te
gaan, use cases op te bouwen en zo
een wezenlijke impact te hebben op
de bedrijfscultuur en het voortbestaan
via nieuwe business lines.
Daarnaast stimuleert Start it X
innovatie in de Benelux door grote
bedrijven in contact te brengen
met scale-ups. Zo blijven Belgische
bedrijven op de hoogte van bewezen,
internationale innovaties en kunnen
ze op topniveau meespelen.
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Buitenlandse scale-ups besparen
op prospectie doordat ze snel en
efficiënt de Benelux-afzetmarkt leren
kennen. Ook Belgische scale-ups
profiteren van de kennis en mogelijke
partnerships die de matchmaking
met zich meebrengt.
Corporate intrapreneurs, start-ups en
scale-ups kunnen tot slot bij Start it X
terecht voor een levendige co-working plek. Ze kunnen zich vestigen in
één van de zes hubs doorheen België
én worden meteen opgenomen in
de grootste Belgische start-up en
scale-up community.
Lees hier het persdossier van Start it X
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Start it @KBC

Historiek
2014
• De eerste 28 start-ups nemen op 29 januari hun intrek in de Antwerpse Boerentoren.
• Startups.be en BetaGroup gaan samenwerken met Start it @KBC.
• Start it @KBC opent een tweede vestiging in de Corda Campus in Hasselt.
• Start it @KBC Leuven is een feit. Vanaf nu kunnen start-ups uit heel Vlaams-Brabant terecht
in de KBC-kantoren nabij het station.

2015
• 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.
• De Start it @KBC Academy wordt gelanceerd: een uniek en uitgebreid opleidingsprogramma op maat van founders. Ervaren mentoren coachen de start-ups nu structureel op het
vlak van businessplan, finance, sales, marketing, communicatie, enz.
• Start it @KBC Brussel opent feestelijk in het hartje van de Europese Wijk. De community telt
ondertussen meer dan 30 verschillende nationaliteiten.
• Start it @KBC opent haar deuren in Gent. De start-ups die voordien bij partner iMinds huisden, nemen hun intrek aan de Lousbergskaai.
• In Kortrijk opent hub nummer zes. Start-up expert Omar Mohout lanceert op de openingsavond zijn boek ‘Het Belgische Start-uplandschap’ en stapt in de boksring met Burgemeester Vincent Van Quickenborne en Kamagurka.

2016
• 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 staan
onder andere werksessies bij Google, Spotify en HBO, pitches bij Techstars en andere
acceleratoren en bezoeken aan FIT en Belcham..
• De Amerikaanse accelerator Techstars werkt nu structureel samen met Start it @KBC.
• Telenet Kickstart en Start it @KBC worden strategische partners.
• Start it @KBSEA opent voor het eerst 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.

Persdossier | startit.be

14

Start it @KBC

Historiek
2017
• Start it @KBC lanceert samen met Straffe Madammen de allereerste campagne ooit voor
meer vrouwelijk ondernemerschap in de start-up scene.
• Start it @KBC wordt lid van Global Accelerator Network (GAN); een selecte, invite-only club
die de beste acceleratoren ter wereld samenbrengt. Start it @KBC is de eerste Belgische
accelerator die deze eer te beurt valt. Start-ups krijgen toegang tot grote tech bedrijven en
nieuwe internationale markten.

2018
• Start it @KBC pakt uit met de opening van Start it @K&H in Hongarije en start-ups krijgen
dankzij de samenwerking met KBC NY, BelCham NY en BelCham SF toegang tot kantoorruimte, begeleiding en een netwerk in New York en San Francisco.
• De Antwerpse start-ups verhuizen naar The Beacon, het innovatieve hart van ‘t Stad.
• Pfizer, pionier in de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en vaccins, gaat in zee
met Start it @KBC om medtech innovaties te boosten.

2019
• Start it @ĈSOB start als accelerator in Praag (Tsjechië) en Start it @K&H opent een tweede
hub in Gyor, Hongarije.
• Samen met VITO zet Start it @KBC de turbo op de circulaire economie en helpt ze start-ups
om circulair te ondernemen.
• Start it @KBC lanceert het eerste (gratis) Wellbeing programma voor start-up founders.

2020
• Netwerk Ondernemen en Start it @KBC bundelen de krachten in vier programma’s om startups en scale-ups nog sterker te ondersteunen, met steun van VLAIO.
• Start it @KBC en Mensura zetten na onderzoek extra stappen om mentaal en fysiek welzijn
bij ondernemers te versterken.
• Corona houdt start-ups niet tegen: recordaantal van 281 ondernemers meldt zich aan bij
accelerator Start it @KBC.

2021
• Voor het zesde jaar op rij breekt Start it @KBC haar eigen record: maar liefst 323 start-ups
meldden zich aan voor de eerste pitchwave van 2021.
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Het Start it @KBC team

Mieke Daniels

Lode Uytterschaut

Mieke neemt sinds maart 2021 de rol van Chief Operations
op voor Start it @KBC, nadat ze samen met Lode succesvol Start it X opstartte. Als Chief Operations zet Mieke de
strategie en richting van Start it @KBC mee uit. Dit gaat
hand in hand met de optimalisatie van de operationele
werking voor het Start it @KBC team én de start-ups in het
programma. Mieke heeft meer dan 20 jaar ervaring in
Human-Centered Design, Coaching in Design Thinking en
Business Modelling. Hiermee bouwt ze samen met het team
verder aan dé “founder-centric” accelerator van België.

Als founder van Start it @KBC, helpt Lode Uytterschaut
samen met het Start it @KBC team honderden start-ups en
scale-ups op weg naar groei en succes. In 2012 stelde Lode
zijn idee voor een accelerator voor bij Erik Luts, Chief Innovation Officer bij KBC, en eind 2013 ziet Start it @KBC het
levenslicht. Onder leiding van Lode is Start it @KBC intussen
uitgegroeid tot België’s grootste start-up accelerator, met
meer dan 1.000 begeleide start-ups, en honderden partners, experten en mentoren. Lode houdt zich bezig met het
overall management, strategische partnerships, business
development, Start it X en de langetermijnvisie.

COO Start it @KBC

Founder & CEO Start it @KBC en Start it X
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Het Start it @KBC team

Christof Anthonissen
Evenementen & Projecten

Christophe Cieters
Business coach

Jim Nkolo

Business coach en Partnerships

Tom Staelens

Business coach en Digital Experiences

Magali De Reu
Verhalenfluisteraar

Aurélien Troonbeeckx
Business coach en Academy

Peggy Goovaerts

Boekhouding & Financiën

Liesbeth Van Der Jonckheyd
Startup Lifecycle

Anikó Ivanics
Mentoren

Dirk Lievens

Nadia Van der Velden
Business coach

Business coach

Ann Martens

Marketing & Communicatie

Inge Wouters
Business coach
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Agenda
20 september 2021 — deadline indienen dossier voor 2e pitchdagen 2021
13-14 oktober 2021 — pitchdagen voor professionele jury
21-22 oktober 2021 — bootcamp nieuwe lichting start-ups
17-18 november 2021 — tweedaags matchmaking event, met een rondetafelgesprek over
circulariteit en start-ups, ‘Academy’ sessies, Mentor Matchmaking & Sailing With Investors
1 december 2021 - Women in Tech: the conference

Bent u graag aanwezig op een van onze evenementen?
Neem dan contact op met Saar Dietvorst via saar@manley.eu of +32 468 19 75 07.

Media
Start it @KBC pressroom

Logo’s en beeldmateriaal van Start it @KBC

Miniguide Vrouwelijk ondernemerschap
Longread Corporate Incubation

startit.be

Persdossier Start it X
Dossier wellbeing

startix.com
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Perscontact
Wens je meer informatie over Start it @KBC?
Contacteer dan:

Saar Dietvorst | saar@manley.eu | +32 468 19 75 07
Start it @KBC | info@startit.be | +32 3 202 95 17

Schrijf je hier in op onze perslijst.

Persdossier | startit.be

