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Start-ups ondersteunen  
in hun ondernemerschap
Start it @KBC is een unieke accelerator die mensen ondersteunt in  

hun passie voor ondernemerschap. Nieuwsgierigheid drijft ons.  
We zijn altijd op zoek naar innovaties die de wereld mooier maken.  
We bieden start-ups een vertrouwd netwerk om hun business uit te 

bouwen. Enkel als zij hun dromen realiseren, realiseren wij ook de onze.

Start it @KBC

Missie
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Een strategisch partnership 

Start it @KBC ondersteunt en promoot ondernemers met 
een innovatief idee en schaalbaar businessmodel. De acce-
lerator is een partnership tussen Accenture, Cronos Groep, 
Flanders DC, imec, joyn, KBC, Mobile Vikings, Universiteit 
Antwerpen, Telenet en lokale academische partners.

Start it @KBC is een start-up-pionier en is intussen uitge-
groeid tot de grootste start-up-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 en samenleving in België.

Start-ups genieten bij Start it @KBC de eerste drie 
maanden van een sterk acceleratieprogramma. Na 
een eerste check-up door een Boardroom met experts 
kunnen ze tot een jaar lang rekenen op mentorship, 

expertise, custom made workshops en funding advies 
op maat. Daarnaast wacht hen meer dan 1 miljoen $ 
aan voordelen bij tech partners, veel fun, een uitgebreid 
netwerk en co-working spaces vol nieuwe start-up 
vrienden. Daarna hebben de start-ups nog zes maanden 
tijd om het nest te verlaten en zelfstandig hun vleugels 
uit te slaan. Maximaal kunnen start-ups dus 18 maanden 
blijven. Het opleidingsaanbod wordt voortdurend 
geoptimaliseerd in co-creatie met de start-ups. 

Start it @KBC zet sterk in op kruisbestuivingen: tussen de 
meer dan 650 start-ups en scale-ups, maar ook tussen 
investeerders, ervaren mentoren, experts in uiteenlopende 
domeinen (technologie, sales, bootstrapping, businessmo-
dellen, funding, rechten, marketing, communicatie …) en 
andere acceleratoren en incubatoren wereldwijd. 

Start it @KBC
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No strings attached

Start-ups die worden aanvaard in het acceleratieprogramma van 
Start it @KBC, maken ‘levenslang’ deel uit van een échte founder 
community. De no-strings-attached-aanpak maakt het programma 
uniek in Belgiê.

Start it @KBC vraagt GEEN aandelen

Start it @KBC vraagt GEEN geld

Start it @KBC vraagt NIET dat start-ups klant  
worden van de strategische partners

Start it @KBC vraagt WEL van de start-ups dat ze groeien!:

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 voor funding, gelinkt aan 
business partners, en de start-ups komen in contact met de 
juiste mentoren en experts.

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

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 en Boedapest, en -dankzij 
ons lidmaatschap met GAN- bij acceleratoren wereldwijd.

Start it @KBC
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Start it @KBC

Pitchwaves 

Hoe een business-idee indienen  
bij Start it @KBC:

1 Je surft naar www.startit.be en dient online je business 
idee in bij ‘apply now’. 

2 Een professionele jury screent je idee op innovativiteit, 
samenstelling van het team, ambitie en schaalbaarheid. 
Doorsta je deze selectie? Dan ontvang je een 
uitnodiging om je idee mondeling te presenteren. 

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 een plaatsje krijgt binnen de 
Start it @KBC community.

Welke start-ups zoekt Start it @KBC?

Start it @KBC kijkt uit naar enthousiaste en ruimdenkende 
ondernemers: M/V/X van verschillende leeftijden en 
nationaliteiten. Start it @KBC zet de startup centraal en 
biedt een acceleratieprogramma van drie maanden, 
afgestemd op de noden van gemotiveerde en 
geïnspireerde founders.

Start it @KBC moedigt ondernemers aan om een project 
in te dienen als ze innovatieve producten of diensten 
ontwikkelen en de ambitie, het potentieel en de drive 
hebben om hun bedrijf groter te maken of te schalen. 
Businesses uit eender welke sector zijn welkom, zolang 
ze maar een positieve bijdrage willen leveren aan de 
maatschappij en de wereld.

Persdossier | startit.be

A year long programme

# Compulsory
# First Assessment

# Challenge your roadmap

# Compulsory
# Hurray, made it!

# Meet the mentors
# Get a Head Start!

# Voluntary
# Second Assessment

# What do you still need?

Exit

# Tools to Grow
#Continuous access to  

business discounts
# Ready to conquer the world!

In week 1

In month 3

In month 9

At 1 year

BoardroomBootcamp Boardroom

Start-ups kunnen zich het hele jaar kandidaat stellen 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 binnen Start it @KBC.

http://www.startit.be
http://www.startit.be
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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 
Global Accelerator Network (GAN), 
een netwerk van meer dan 100 
acceleratoren wereldwijd. Dit biedt 
start-ups 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 San Francisco

Dankzij de samenwerking met KBC 
New York, BelCham New York en Bel-
Cham San Francisco kunnen start-ups 
die deel uitmaken van Start it @KBC 
hun werkterrein en netwerk verleggen 
naar twee van de grootste handels-
metropolen in de Verenigde Staten. 

KBC New York biedt de start-ups van 
Start it @KBC een gratis werkruimte 
aan gedurende zes weken, naar wens 
te verdelen over verschillende perio-
des. Wie meer tijd nodig heeft en lan-
ger in de VS wil verblijven, kan nadien 
terecht in de co-working ruimtes van 
Belcham Atelier (Belgian-American 
Chamber of Commerce) in New York 
en San Francisco. Start-ups kunnen er 
aan gunstige tarieven een permanent 
kantoor huren.

K&H: accelerator in  
Centraal-Europa

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 
krijgen lokale start-ups in Boedapest 
en omgeving toegang tot een dyna-
misch ecosysteem met tal van voor-
delen. Net zoals in België genieten de 
start-ups in Hongarije van een sterk 
acceleratieprogramma op maat en 
mogen ze zes maanden lang rekenen 
op mentorship, expertise, een uitge-
breid netwerk en co-working space.

HASSELT

BRUSSEL

ANTWERPEN
GENT

KORTRIJK

BUDAPEST
NEW YORK

SAN FRANCISCO

LEUVEN

Start it @KBC
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Diversiteit en Vrouwelijk ondernemerschap 

Start it @KBC speelt een  
voortrekkersrol op het vlak  
van diversiteit en vrouwelijk  

ondernemerschap.

Start it @KBC heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om 
vrouwen aan te moedigen te ondernemen. We geloven dat we daarin als 
grootste accelerator van het land een belangrijke sociale en economische 
rol te spelen hebben. De nieuwe generatie ondernemers moet absoluut 
evenwichtiger en meer divers zijn dan de vorige. 

We reiken de hand aan iedereen die samen met Start it @KBC nog meer 
vrouwen warm wil maken voor het (tech)ondernemerschap, en hen wil 
ondersteunen om hun dromen waar te maken. 

Lees hier onze miniguide over vrouwelijk ondernemerschap.
Lees hier de onepagers voor vrouwelijke mentoren.

Start it @KBC

https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/fc2488d2-ef6b-47b7-9785-7de639834b2a/Startit_WP_VROUWELIJK_ONDERNEMERSCHAP_BOOSTEN_IN_BELGIE__nw.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/fcee26fb-a804-420c-aed7-eb1287e58016/onepager_femalementors_small.pdf
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Corporate incubation program 

Via het Corporate Incubation Program van Start it @KBC kunnen grote 
bedrijven hun eigen teams als start-ups laten begeleiden binnen de 
accelerator en doen uitgroeien tot volwaardige businesses. Start it @KBC 
biedt bedrijven zo een uniek platform om hun intrapreneurs - medewerkers 
met ondernemende vaardigheden en vernieuwende ideeën - uit te dagen 
en interne innovatietrajecten te versnellen. Het zorgt ervoor dat bedrijven IP, 
potentiële businesses én goede medewerkers aan boord kunnen houden en 
verwerven. Het Corporate Incubation Program geeft aan bedrijven de kans 
om écht met innovatie aan de slag te gaan, usercases op te bouwen en zo 
een wezenlijke impact te hebben op de bedrijfscultuur. 

De Corporate Incubation teams kunnen bij Start it @KBC beroep doen op een 
uitgebreid netwerk van experts; ze krijgen een ervaren coach toegewezen, 
en kunnen inspiratie opdoen bij de andere start-ups.

Lees hier onze miniguide over corporate incubation.

Start it @KBC

https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/535a777b-b373-4512-8639-0c9121fe998f/20190318_Whitepaper_Start_it_KBC_Corporate_Incubation_NL_.pdf
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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. Op drie weken tijd dingen maar liefst 96 start-ups 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 — Het digitaal onderzoekscentrum iMinds wordt strategische partner van 
Start it @KBC. Ook startups.be en BetaGroup gaan samenwerken met Start it @KBC, 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 — Start it @KBC Academy wordt gelanceerd: een uniek en uitgebreid opleidingsprogram-
ma 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 het hartje van de Europese Wijk. De community telt nu meer dan 30 verschillende nationaliteiten.

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 — In kortrijk opent hub nummer zes. Start-up expert Omar Mohout lanceert 
zijn boek ‘Het Belgische Start-uplandschap’ en stapt in de ring met Burgemeester Vincent Van 
Quickenborne en Kamagurka.

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 staan onder 
andere werksessies bij Google, Spotify en HBO, pitches bij Techstars en andere acceleratoren en 
bezoeken aan FIT en Belcham, enz. 

10 mei ‘16 — De Amerikaanse accelerator Techstars en Start it @KBC werken nu ook structureel samen. 

31 mei ‘16 — Telenet Kickstart en Start it @KBC worden strategische partners. Dankzij de samenwer-
king krijgen de start-ups digitale expertise en een breed internationaal netwerk aangeboden. 

Start it @KBC

Historiek
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23 augustus ‘16 - Start it @KBSEA opent voor het eerst zijn deuren voor ruim 100 start-ups en coa-
ches. 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.

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 — Demo Day. Naar aanleiding van 3jaar Start it @KBC pitchen 15 van de meest veel-
belovende start-ups hun business idee aan een publiek van 300 captains of industry, investeerders 
en andere ondernemers.

7 februari ‘17 — Start it @KBC stelt haar eerste lichting van 2017 voor, kondigt de komst van de Start it 
Boardroom aan en start haar corporate incubation programma op.

8 maart ‘17 — Start it @KBC lanceert samen met Straffe Madammen een campagne voor meer  
vrouwelijk ondernemerschap in de start-up scene. 

4 oktober ’17 — Start it @KBC en 7 partners openen Hangar K, de nieuwe incubator van de Stad Kortrijk.

16 oktober ‘17 — Start it @KBC kondigt haar partnership aan met Global Accelerator Network (GAN), 
de 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 800 m² met een 
gloednieuwe stek in de Brusselse kanaalzone. 

3 mei ‘18 — Start it @KBC slaat de handen in elkaar met het And& festival voor DemoDay - start-ups 
Turbulent en INGA Wellbeing zijn de grote winnaars van het event.

24 mei ‘18 — Start it @KBC pakt uit met twee grensverleggende initiatieven met de opening van  
Start it @KBC New York en K&H, de Hongaarse hub. 

29 juni ‘18 — De Antwerpse start-ups verhuizen naar het Tolhuis (The Beacon), het innovatieve  
hart van ‘t Stad.

18 juli ‘18 — Start it @KBC lanceert een oproep voor govtech start-ups, bedrijven die overheden  
het digitale tijdperk inloodsen en transformeren. “Wat Londen is voor fintech, Boston voor medtech 
en Israël voor hardware, kan België worden voor govtech.” 

21-23 augustus ‘18 — Pfizer, pionier in de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en vaccins, 
gaat in zee met Start it @KBC. Doel: innovaties op het vlak van medtech boosten.

11 oktober ‘18 — De pitchwave van 2018 wordt de meest succesvolle ooit: Start it @KBC verwelkomt 65 
nieuwe start-ups en accelereert nu meer dan 650 start-ups.

29 januari ‘19 — Start it @KBC bestaat vijf jaar! Het feestje vindt plaats in Gent: in het bruisende Dok 
Noord opent de gloednieuwe hub van Start it @KBC. 

28 maart ‘19 — Op de jubileumeditie van Pitch Day versterken de CEO’s van onze partners het juryteam.

Start it @KBC Historiek
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Lode Uytterschaut
Founder Start it @KBC 

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 650 begeleide start-ups, en tientallen stra-
tegische partners, experts en mentoren. Lode 
houdt zich bezig met het overall management, 
strategische partnerships, business develop-
ment, het Corporate Incubatie Programma en 
de lange-termijnvisie. 

Anna Thomlinson
Managing Director 

De Britse Anna Thomlinson ruilde Londen in voor 
Brussel en bracht een schat aan accelerator-ex-
pertise en internationale contacten mee. Als 
Managing Director ondersteunt Anna Lode in het 
uitzetten van de strategie en richting van Start it 
@KBC. Daarnaast is ze bezig met het optima-
liseren van het aanbod voor de start-ups en de 
operationele flows. Ze is ook verantwoordelijk 
voor Govtech, corporate calls en internationali-
sering, waardoor de start-ups nieuwe markten 
kunnen verkennen, over de grenzen heen.

Het Start it @KBC team
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Peggy Goovaerts 
Verantwoordelijke administratie, 

finance & planning

Liesbeth Van Der Jonckheyd
Verantwoordelijke lifecycle, customer journey 

& touchpoints

Ingrid Zutterman 
Verantwoordelijke events 

& partnerships

Het Start it @KBC Team

Tom Van der Roost
Community manager Antwerpen

Verantwoordelijke Academy

Laura Lumingu
Community manager Brussel
Verantwoordelijke Communicatie

Kjell Clarysse
Community manager Brussel

Verantwoordelijke Mentorship

Bea Cleeren
Community manager 

Hasselt en Leuven
Verantwoordelijke Events

Jonas Vandewalle
Community manager  

Gent en Kortrijk
Verantwoordelijke Data

Johnny G. Mills
Community manager 

Antwerpen

Dirk Lievens
Community manager Leuven 
Verantwoordelijke Corporate 

Incubation

Creators of Happiness
Een prachtige titel voor dit alomtegenwoordige team dat dagelijks de drukke planningen 

opvolgt van de start-up-events, pitchwaves, Start it Academy, enzovoort. 

Community Managers
De community managers zijn het eerste aanspreekpunt voor de start-ups binnen de verschillende hubs van 

Start it @KBC. Ze informeren, adviseren, verwijzen door naar de juiste expert of mentor, en zijn het luisterend 
oor voor de ondernemers. Ze zijn m.a.w. onmisbare schakels in het enorme ecosysteem van Start it @KBC.



Partners

29 januari — lancering nieuwe locatie Gent

7 maart — deadline 1e pitchwave 

28 maart — pitchday 1e pitchwave

4-5 april — bootcamp nieuwe lichting start-ups 

19-22 augustus — Start it @KBSEA, 3-daags start-up festival in Oostende

19 september 2019 — 2e pitchwave 2019

10 oktober 2019 — tweede Pitch Day 

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.

Agenda

Persdossier | startit.be

14

https://www.accenture.com/be-en
http://www.flandersdc.be/en
https://www.kbc.be/
http://telenetkickstart.be/
http://www2.imec.be/
https://www.joyn.be/
https://www.uantwerpen.be
https://cronos-groep.be/
https://vikingco.com/
mailto:startit%40contentcats.be?subject=
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Start it @KBC pressroom      Logo’s en beeldmateriaal van Start it @KBC
Miniguide Vrouwelijk ondernemerschap      Onepager mentoren

Wens je meer informatie over Start it @KBC? 
Contacteer dan:

Saar Dietvorst  |  startit@contentcats.be  |  +32 468 19 75 07

Start it @KBC  |  info@startit.be  |  +32 3 202 95 17

Schrijf je hier in op onze perslijst.

Media

Perscontact

https://startitkbc.prezly.com/
https://startitkbc.prezly.com/media
https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/fc2488d2-ef6b-47b7-9785-7de639834b2a/Startit_WP_VROUWELIJK_ONDERNEMERSCHAP_BOOSTEN_IN_BELGIE__nw.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c8c781015bffd7d1dfda72201/files/fcee26fb-a804-420c-aed7-eb1287e58016/onepager_femalementors_small.pdf
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
mailto:startit%40contentcats.be?subject=
mailto:info%40startit.be?subject=
https://startitkbc.prezly.com/

