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Waarom heb je jouw start-up
in België opgericht? 

Ik heb Abracademy oorspronkelijk in
London opgericht, maar we doen vooral
telewerk. Toen enkele key teamleden
verhuisden, was het een logische stap om
met hen mee te gaan. In Antwerpen hebben
we geleerd dat de meeste Belgen openstaan   
voor nieuwe ideeën en mensen.

De bedrijven en onderwijsinstellingen die we 
tot nu toe ontmoetten, zorgen echt voor hun 
mensen. Ze willen de juiste cultuur opbouwen 
om talent aan te trekken, en we zijn blij om hen 
daarbij te helpen. Het is mooi om te zien dat 
een nieuwe generatie toetreedt tot de arbeids-
markt en dat Belgische bedrijven de carrières 
van die nieuwe generatie op een zo magisch 
mogelijke manier willen lanceren.
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• Oprichter:
 Schots.

• Teamleden:
 Braziliaans, Frans, Schots, 
 Indiaas, Chileens, 
 Italiaans, Iraans, Amerikaans, 
 Grieks, Belgisch en Keniaans.

www.abracademy.com
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Hoe ervaar jij het werken met
een internationaal start-up team?

In 2019 is Abracademy echt internationaal 
gegaan. Naast ons hoofdkantoor in Londen 
hebben we vestigingen doorheen
Europa. Vanuit onze nieuwe hub bij Start it 
@KBC in Antwerpen kunnen we magie op 
de werkvloer introduceren op de werkvloer 
in België, Schotland, Frankrijk, Griekenland, 
Italië en Nederland.

We hebben klanten tot in Brazilië, India, 
Peru, Iran, Kenia en de Verenigde Staten. 
We zijn als team allemaal in verschillende 
culturen opgegroeid en dat zorgt voor
veel verschillende perspectieven.

Waarom ben je lid geworden
van Start it @KBC?

Start it @KBC is echt gemaakt op
maat van internationale teams.
De voertaal is Engels zodat je gemakkelijk 
interessante workshops en lezingen
kunt volgen. Ze hebben zich heel snel
en vlot aangepast aan de corona-crisis 
door alle workshops en catch-up
gesprekken digitaal te organiseren.

We vinden het fantastisch dat de start-up 
community zo close is. Je kunt snel contact 
maken met anderen en er zijn veel infor-
mele momenten waarop je ondernemers 
ontmoet - ook digitaal - die je oprecht 
verder willen helpen.

We zijn als team
allemaal in verschillende

culturen opgegroeid
en dat zorgt voor

veel verschillende
perspectieven.
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