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Waarom heb je jouw start-up
in België opgericht?
Ik heb Wheel the World eerst in San Francisco,
Californië gelanceerd. Daarna ben ik naar België verhuisd om familiale redenen. Ik maak nu
deel uit van de Brusselse hub van Start it
@KBC, een heel internationale omgeving en
dus ideaal om als expat te netwerken.
Maar er zijn ook uitdagingen, bijvoorbeeld
op vlak van taal of cultuur. Verder zijn de
belastingen in België hoog en is er heel wat
bureaucratische verwarring tussen de regio’s.
Er ontbreekt volgens mij een breder,
overkoepelend, ecosysteem om goede ideeën
echt te schalen. Want dat zie ik hier echt:
is er genoeg talent in België!

Nationaliteiten
• Oprichters:
Mexicaans, Chileens.
• Teamleden:
Chileens, Mexicaans, Frans,
Belgisch.
www.gowheeltheworld.com
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Hoe ervaar jij het werken met
een internationaal start-up team?
We zien onszelf als een internationale
start-up en onze diversiteit maakt ons
sterker. We kunnen daardoor een breed,
internationaal netwerk uitbouwen en op
verschillende manieren omgaan met de
uitdagingen op ons pad.

”

Ik geloof echt dat je

de multiculturele mindset
moet omarmen omdat
je samen meer kunt
doen dan alleen.

Ik geloof echt dat je de multiculturele
mindset moet omarmen omdat je
samen meer kunt doen dan alleen
of met een team waarin iedereen
dezelfde nationaliteit heeft.

Waarom ben je lid geworden
van Start it @KBC?
Het is goed dat Start it @KBC de fundering creëert voor een beter ecosysteem
voor ondernemers, want dat is echt nodig.
Ze zijn ook lid van GAN (Global Accelerator
Network) wat ons helpt om investeerders
te vinden.
Start it @KBC bestaat uit fantastische,
gedreven en ‘out-of-the-box’ mensen
die goede ideeën en getalenteerde ondernemers verwelkomen om innovatie naar
een hoger niveau te tillen. In mijn geval
gaven ze me de kans om deel uit te maken
van een echte community, wat heel
belangrijk is als je nieuw bent in België.

