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INTERNATIONAAL ONDERNEMEN I  5

In tijden van globalisering is het voor de ont-

wikkeling van een sterk Vlaams ondernemer-

schap van belang dat de ondernemers van 

bij de start voldoende internationale focus of 

openheid aan de dag leggen.

Daarom heeft UNIZO Internationaal een tool-

box ontwikkeld waarmee wij startende onder-

nemers met internationale ambities op weg 

willen helpen met praktische tips en informatie. 

Volgende punten worden behandeld:

1 Ondernemingsplan

2 Registratie van de onderneming

3 Begeleidingen en opleidingen

4 Het buitenlands netwerk van FIT

5 Startkapitaal

6 Incubatoren en acceleratoren

7  Erasmus voor jonge ondernemers

8 Startersinitiatieven van universiteiten en 

hogescholen

 Inleiding
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1 Begin met een goed ondernemingsplan!

Wanneer je internationale ambities hebt is het 

belangrijk om daar rekening mee te houden in 

je businessplan. Afhankelijk van het plan om te 

gaan exporteren of importeren maakt een ex-

port of importplan een essentieel onderdeel uit 

van jouw businessplan. 

Exportplan

Wanneer je van plan bent om producten of 

diensten te gaan exporteren moet je een aan-

tal stappen doorlopen om tot een degelijk ex-

portplan te komen. Dat plan kan jou helpen om 

een duidelijk strategisch pad uit te tekenen, een 

degelijke analyse te maken van buitenlandse 

markten, handelsakkoorden te bekijken,….

Op de website van Flanders Investment and Tra-

de kan je een leidraad vinden die jou stap voor 

stap helpt met het opstellen van een export-

plan. Zie: https://www.flandersinvestmentand-

trade.com/export/sites/trade/files/Exportgids 

Exportplan.pdf 

Importplan

Ook wanneer je gaat importeren stel je een 

plan op. In een importplan is het van belang 

om na te gaan waarom je gaat importeren. Kan 

je daardoor gaan concurreren met producten 

op de lokale markt. En ga je rechtstreeks of via 

een handelsagent? 

Daarnaast is het belangrijk om stil te staan bij 

de logistieke vraagstukken die jouw import- 

verhaal met zich zullen meebrengen. Welk type 

transport ga je gebruiken, met welke transpor-

teur kan en wil je werken, welke incoterms ga 

je gebruiken zijn, beschik je over de nodige do-

cumenten, ….. 

Ook financieel moet je stilstaan bij je import-

plannen. Onder meer de geldende BTW regels,  

maar ook hoe je je leverancier in het buitenland 

correct zal betalen. Is het bijvoorbeeld nuttig 

om een documentair krediet af te sluiten?

Interessante links;

Documentair krediet (KBC): https://www.kbc.

be/ondernemen/nl/product/buitenlandse- 

handel/documentair-krediet-import.html 

Handelsagentuur:

https://www.unizo.be/advies/trefwoord/ 

handelsagentuur 

BTW regels sinds 1/7/21:

https://www.unizo.be/btw-en-e-commerce 

Incoterms:

https://www.unizo.be/incoterms-0 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/ExportgidsExportplan.pdf
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/ExportgidsExportplan.pdf
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/ExportgidsExportplan.pdf
https://www.unizo.be/advies/trefwoord/handelsagentuur
https://www.unizo.be/advies/trefwoord/handelsagentuur
https://www.unizo.be/btw-en-e-commerce
https://www.unizo.be/incoterms-0
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2 Registreer je onderneming!

Na het schrijven van je ondernemingsplan is de 

volgende stap om jouw onderneming ook ef-

fectief te registreren. Het ondernemingsloket is 

het centrale contactpunt voor starters om alle 

internationale formaliteiten in orde te brengen. 

Een erkend ondernemingsloket zal je inschrij-

ving bij de kruispuntbank voor ondernemin-

gen regelen. Daarnaast controleren ze ook of 

voldaan is aan de nodige startersvoorwaarden, 

brengen ze je aansluiting bij het sociaal verze-

keringsfonds in orde en zorgen ze voor je BTW 

nummer.

Het erkende ondernemingsloket, en tevens het 

grootste van België, waar we met UNIZO mee 

samenwerken is het Liantis ondernemingsloket. 

Meer info kan je terugvinden op https://www.

liantis.be/nl/liantis-ondernemingsloket-groot-

ste-ondernemingsloket-van-vlaanderen. 

Een volledige lijst van ondernemingsloketten 

kan je terugvinden op de site van de FOD eco-

nomie: https://economie.fgov.be/nl/themas/

ondernemingen/een-onderneming-oprichten/

belangrijkste-stappen-om-een/te-onderne-

men-stappen-bij-een.

https://www.liantis.be/nl/liantis-ondernemingsloket-grootste-ondernemingsloket-van-vlaanderen
https://www.liantis.be/nl/liantis-ondernemingsloket-grootste-ondernemingsloket-van-vlaanderen
https://www.liantis.be/nl/liantis-ondernemingsloket-grootste-ondernemingsloket-van-vlaanderen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-
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3 Investeer in opleiding en informatie

Om internationaal zaken te doen is het nuttig 

om je te verdiepen in topics als douane, in-

coterms, invoerheffingen, oorsprongsregels, …. 

Daar bestaan tal van opleidingen voor die je 

kan volgen bij verschillende organisaties, de 

syntra’s, universiteiten en hogescholen, enz.

UNIZO organiseert al jaren de Masterclass 

In ternationaal Ondernemen (zie: https:// www.

ondernemersacademie.be/opleiding/ master-

class-internationaal-ondernemen). Met deze 

Masterclass wil UNIZO Internationaal aan 

pre-starters, starters, groeiers en ervaren on-

dernemers een complete basis aanbieden om 

internationaal aan de slag te gaan.

De Masterclass bestaat uit drie modules 

(“export”, “import” en “markten”) waarin een 

select team van professionals praktische uit-

eenzettingen geeft over thema’s zoals markt- 

benadering, transport en logistiek, juridische en 

financiële aspecten.

Daarnaast biedt UNIZO heel wat opleidingen 

aan rond export, import, douane en transport. 

Op de website van de UNIZO ondernemers-

academie kan je alle opleidingen terugvinden. 

Daarnaast organiseren we tal van verschillende 

actuele infosessies, webinars e.d. die je kan te-

rugvinden op de website van UNIZO interna-

tionaal.

Ook op onze website kan je publicaties en in-

formatie  die je verder kunnen helpen:

• E book exportdocumenten:

 https://www.unizo.be/internationaal/

nieuws-pers/snel-op-weg-naar-het-juiste-

exportdocument 

• UNIZO kennisnet (op trefwoord):

 https://www.unizo.be/ledenvoordeel/ 

unizo-kennisnet 

Een van de meest overzichtelijke websites om 

informatie terug te vinden over oorsprongs- 

regels, douaneprocessen, handelsbelem- 

meringen, importheffingen is de tool Access-

2markets van de Europese Commissie. 

Op basis van de productnaam of goederen- 

code en door in te vullen naar welk non- 

EU land je wil exporteren of vanuit welk non-

EU land je wil importeren krijgt je een overzicht 

van de geldende invoerheffingen, belastingen, 

procedures en formaliteiten, marktbelemme-

ringen, …. Meer info en de tool: https://trade.

ec.europa.eu/access-to-markets/nl/videos/

access2markets-presentation & https://trade.

ec.europa.eu/access-to-markets/nl/home. 

De ROSA tool die deel uitmaakt van de A2M 

tool van de commissie helpt bovendien met 

het toepassen van de oorsprongsregels. Zie; 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/

nl/content/presentatie-van-rosa. 

Bij Flanders Investment and Trade kan je te-

recht voor gratis informatie over exportmark-

ten en subsidies: https://www.flandersinvest-

mentandtrade.com/export/.

https://www.ondernemersacademie.be
https://www.ondernemersacademie.be
https://www.unizo.be/activiteiten/trefwoord/Internationaal/overzicht
https://www.unizo.be/activiteiten/trefwoord/Internationaal/overzicht
https://www.unizo.be/internationaal/nieuws-pers/snel-op-weg-naar-het-juiste-exportdocument
https://www.unizo.be/internationaal/nieuws-pers/snel-op-weg-naar-het-juiste-exportdocument
https://www.unizo.be/internationaal/nieuws-pers/snel-op-weg-naar-het-juiste-exportdocument
https://www.unizo.be/ledenvoordeel/unizo-kennisnet
https://www.unizo.be/ledenvoordeel/unizo-kennisnet
https://www.unizo.be/ledenvoordeel/unizo-kennisnet
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/videos/access2markets-presentation
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/videos/access2markets-presentation
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/videos/access2markets-presentation
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/presentatie-van-rosa
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/presentatie-van-rosa
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/
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4 Maak gebruik van het internationaal 
netwerk van UNIZO’s structurele partner 
Flanders Investment & Trade

Flanders Investment & Trade (FIT) bevordert het 

internationaal ondernemen in Vlaanderen op 

een duurzame wijze, als sleutelelement in de 

sociaal-economische ontwikkeling van onze 

regio. FIT doet dat door Vlaamse bedrijven te 

ondersteunen in hun internationale activi teiten 

en buitenlandse investeerders naar Vlaan-

deren te halen. In het kader van haar struc-

tureel partnership met FIT organiseert UNIZO 

“4EXPLORERS-begeleidingstrajecten” In deze 

trajecten selecteert UNIZO, in samenspraak 

met FIT, drie markten (landen of regio’s) met 

interessante marktopportuniteiten (één bege-

leidingstraject per land/regio). Ongeacht de 

bestemming bestaat elk begeleidingstraject uit 

4 duidelijk te onderscheiden componenten: 

(a) een kick-offsessie, (b) een workshop met 

intakegesprekken, (c) de eigenlijke handels-

missie en (d) de nazorgsessie. 

Voor wat betreft de landen of regio’s wordt er 

het eerste begeleidingstraject steeds gekozen 

voor een nabijgelegen markt (bij voorkeur 

binnen de EU); voor het tweede traject wordt 

dan vervolgens geopteerd voor een markt die 

geografisch iets verder afgelegen is (bij voorkeur 

net buiten de EU); en het derde traject tenslotte 

gaat dan naar een markt die veraf gelegen is 

(bij voorkeur een ander continent). Zie: https://

www.unizo.be/unizo-internationaal/home 

https://www.unizo.be/unizo-internationaal/home
https://www.unizo.be/unizo-internationaal/home
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“Bedelaars benijden miljonairs niet. Ze benijden 

wel andere bedelaars die meer succes heb-

ben.” Met dit citaat van Bertrand Russell komen 

we bij het belangrijke thema van startkapitaal. 

De internationale ambities van een startend 

ondernemer kosten namelijk geld, al was het 

maar voor de aankoop van basismateriaal, zo-

als een auto of ICT-apparatuur. 

Er zijn 5 manieren om aan kapitaal te komen:

• Je kan een bezoek brengen aan de bank

• Je kan terecht bij familie, vrienden en kennis-

sen

• Je kan aankloppen bij de overheid

• Je gaat in zee met risicokapitaalfondsen,  

busi ness angels en crowdfunding-platformen

• Je maakt gebruik van de subsidies van FIT

De bank

Een lening bij de bank ligt het meest voor de 

hand. Naast een oprichtingskapitaal, dat je 

nodig hebt om een bepaalde rechtsvorm zoals 

een bv of een vennootschap op te richten, 

kan je een bedrag lenen dat je gebruikt als 

startkapitaal om bijvoorbeeld materiaal mee 

aan te kopen. Hou rekening met de boutade 

van de Amerikaanse komiek Bob Hope dat een 

bank je enkel geld leent als je kan bewijzen dat 

je dat geld niet nodig hebt. Je zal als lener bij 

de bank steeds moeten aantonen dat je al over 

eigen middelen beschikt (als waarborg) en je zal 

een uitgewerkt ondernemingsplan moeten 

voorleggen. 

Vrienden en familie

Als we filantroop John D. Rockefeller en muzi-

kant Biggie Smalls mogen geloven dan doen 

5 Zorg voor voldoende startkapitaal!

we beter geen zaken met familie en vrienden. 

De eerst vernoemde schreef dat vriendschap 

gebaseerd op zakendoen beter is dan zakendoen 

gebaseerd op vriendschap, terwijl de laatst 

vernoemde zong dat bloed(verwantschap) en 

business een slechte mix zijn. Anderen zullen dan 

weer stellig beweren dat de meest succesvolle 

bedrijven ontstaan zijn uit familiebanden en 

vriendengroepen. Bekende voorbeelden zijn 

de Google-oprichters en studiegenoten Larry 

Page en Sergey Brin of de familie Brenninkmeijer 

die succesvol C&A bestiert.

Feit is dat het vandaag niet ongewoon is om 

kapitaal op te halen bij vrienden, kennissen of 

familieleden. In Vlaanderen kan dat zelfs for-

meel door middel van een Vriendenaandeel 

of een Winwinlening. 

Hou er wel rekening mee dat dit twee verschil-

lende zaken zijn: 

• Bij een Vriendenaandeel maak jij je vrien-

den, kennissen of familieleden mede aan -

deelhouder of mede-eigenaar van je onder - 

neming. Bij het vriendenaandeel kan de 

investeerder gedurende 5 jaar genieten 

van een belastingvoordeel van 2,5% op het 

geïnvesteerde bedrag. Het maximum bedrag 

per investeerder is gelimiteerd tot €75.000 

en het totaal aantal vriendenaandelen in een 

onderneming mag niet meer dan €300.000 

bedragen.1 

• Indien het niet wenselijk is dat familieleden 

of vrienden mede-eigenaar worden van je 

onderneming bestaat er de mogelijk dat ze 

jou gewoon een bedrag lenen, waardoor je 

eigen kapitaalinbreng stijgt. Dit heet in vak-

termen een Winwinlening. Ook in dit geval 

heeft de verstrekker recht op een belasting-

1

https://www.pmvz.eu/

vriendenaandeel

https://www.pmvz.eu/vriendenaandeel
https://www.pmvz.eu/vriendenaandeel
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vermindering van 2,5% van het openstaande 

geleend kapitaal. Hou er rekening mee dat 

op een Winwinlening een rente van tussen 

de 0,75% en 1,50% moet terugbetaald wor-

den. Het maximum bedrag per verstrekker 

bedraagt €75.000 en in totaal mag je niet 

meer dan €300.000 aan Winwinleningen 

aangaan. 2

PMV/Z

Als startend ondernemer kan je echter ook 

aankloppen bij de Vlaamse en Europese over-

heid voor kapitaalparticipatie (aandelen), een 

waarborg of een lening. 

De Participatiemaatschappij Vlaanderen 

(PMV) (PMV | Doe- en durfbedrijf) verschaft 

risicokapitaal aan innovatieve starters en jonge 

ondernemingen in hun initiële groeifase, onder 

de noemer ‘Seed & Early Stage’-investeringen.3 

Speciaal voor startende ondernemers heeft de 

Participatiemaatschappij het initiatief PMV/z 

(PMV/z | Voor onze zelfstandige ondernemers 

(pmvz.eu)) ontwikkeld waarbij Startleningen 

aangeboden worden voor een maximaal be-

drag van €100.000 (of 4 maal de eigen inbreng 

als het bedrag kleiner is) aan een intrest van 

3%. Deze lening loopt tussen een periode van 

3 en 10 jaar op voorwaarde dat je onder ne- 

ming minder dan 4 jaar actief is. De lening kan 

gebruikt worden voor materiële, immateriële 

en financiële investeringsbehoeften maar niet 

voor O&O en producten of diensten die nog 

niet voor commercialisering geschikt zijn.4

PMV/z doet ook aan cofinanciering waarbij 

zij samen met een andere kapitaalverstrekker 

jou een achtergestelde lening aanbieden. 

Deze lening kan maximaal €350.000 bedragen 

met een intrestvoet van 3%. De cofinanciering 

gebeurt in samenwerking met een bank 

of investeringsfonds waarmee PMV/z een 

samenwerkingsakkoord heeft. Ook enkele 

crowdfunding platformen tellen mee als erkend 

partner, zoals bijvoorbeeld Bolero Crowdfunding 

en WinWinner (deze worden verder in de tekst 

uitgebreid besproken). De cofinanciering van 

de partner moet minstens voor 20% van het 

bedrag instaan terwijl PMV/z voor maximaal 

50% tussenkomt. De lening kan gebruikt worden 

voor materiële, immateriële en financiële 

investeringsbehoeften maar mag, net zoals bij 

de Startlening, niet gebruikt worden voor O&O 

en producten of diensten die zich nog niet in de 

fase van de commercialisering bevinden.5

Tenslotte geeft PMV/z ook waarborgen voor 

bankleningen. Die waarborg kan maximaal 

75% van het ontleende bedrag bedragen. In 

ruil voor deze waarborg dien je een eenmalige 

premie te betalen waarvan de grootte afhangt 

van het bedrag van de waarborg.6 

Risicodurfkapitaalfondsen

De brochure ‘Je zoekt risicokapitaal?’ van het 

Agentschap Innoveren en Ondernemen 

(VLAIO) (https://www.vlaio.be/nl/) geeft je 

een overzicht van het risicokapitaalaanbod 

in Vlaanderen (Ben je op zoek naar risico- 

kapitaal? | Agentschap Innoveren en Onder–

nemen (vlaio.be)). 

Jaarlijks actualiseert VLAIO een overzichts-

brochure waarin het aanbod van risicokapitaal 

in Vlaanderen (voor bedragen tot 10 miljoen 

euro) wordt kenbaar gemaakt. In de recent ge-

actualiseerde brochure worden zowel risico-

kapitaalfondsen als crowdfunding & crowd-

lending-platformen voorgesteld die actief zijn 

op de Vlaamse markt. Vooraan in de brochure 

kan je via een handige tabel zoeken naar de 

fondsen die het best passen bij jouw profiel 

en kapitaalbehoefte, waarna je verderop in de 

brochure per fonds een afzonderlijke fiche 

vindt met bijkomende informatie.

2

https://www.pmvz.eu/

winwinlening

3

https://www.pmv.eu/nl/ 

financiering-voor- 

ondernemers/ 

fondsinvesteringen

4

https://www.pmvz.eu/

startlening

5

https://www.pmvz.eu/

cofinanciering

6

https://www.pmvz.eu/

waarborgen-tot-15- 

miljoen-euro

https://www.pmvz.eu/
https://www.pmvz.eu/#top
https://www.pmvz.eu/#top
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/ben-je-op-zoek-naar-risicokapitaal
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/ben-je-op-zoek-naar-risicokapitaal
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/ben-je-op-zoek-naar-risicokapitaal
https://www.vlaio.be/nl/publicaties/overzicht-van-de-risicokapitaalverschaffers-vlaanderen
https://www.vlaio.be/nl/publicaties/overzicht-van-de-risicokapitaalverschaffers-vlaanderen
https://www.pmvz.eu/winwinlening
https://www.pmvz.eu/winwinlening
https://www.pmv.eu/en/search/node/fondsinvesteringen
https://www.pmv.eu/en/search/node/fondsinvesteringen
https://www.pmv.eu/en/search/node/fondsinvesteringen
https://www.pmv.eu/en/search/node/fondsinvesteringen
https://www.pmvz.eu/startlening
https://www.pmvz.eu/startlening
https://www.pmvz.eu/cofinanciering
https://www.pmvz.eu/cofinanciering
https://www.pmvz.eu/waarborgen-tot-15-miljoen-euro
https://www.pmvz.eu/waarborgen-tot-15-miljoen-euro
https://www.pmvz.eu/waarborgen-tot-15-miljoen-euro
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Business Angels

Business Angels zijn mensen die zelf ervaring 

hebben met ondernemen en die willen inves-

teren in jouw bedrijf. Naast het kapitaal dat ze 

in jouw onderneming investeren, zullen ze jou 

ook begeleiden bij het ondernemen. Dit is voor-

al het geval voor ondernemingen die nog maar 

net gestart zijn of die aan een nieuw project be-

ginnen. De Business Angel staat jou dan bij door 

zijn ervaring te delen en je in de juiste richting 

te sturen. Naarmate de onderneming het beter 

doet, zal de business angel zich veelal minder 

actief inmengen in jouw bedrijf. Het komt er 

dus op neer dat ze je echt op de juiste weg zet-

ten en expertise aanbieden daar waar nodig. 

In Vlaanderen zijn de Business Angels verenigd 

in het Business Angels Netwerk Vlaanderen 

(BAN) (www.ban.be). 

BAN is een project van het Agentschap Inno-

veren en Ondernemen van de Vlaamse over-

heid. Het is een platform waar ondernemingen 

die op zoek zijn naar kapitaal en privé-inves-

teerders elkaar kunnen vinden. Je kan bij BAN 

terecht voor een bedrag tussen €75.000 en 

€1.000.000. Concreet gaat het er voor jou als 

ondernemer als volgt aan toe: je krijgt een 

contactpersoon toegewezen die jou bege-

leidt bij je het businessplan bijvoorbeeld en 

die tevens voor zorgt dat je onderneming 

wordt voorgesteld aan de Business Angels. De 

Business Angels bij BAN zijn verbonden aan een 

confidentialiteit. Je komt in aanmerking als je al 

een uitgewerkt bedrijf hebt met reeds geboekte 

successen en een middellange termijnplan.

Omdat het investeren van privékapitaal een 

behoorlijk risico inhoudt voor de investeerders, 

verwachten zij sterke groeicijfers. Je moet dus 

een sterk plan kunnen voorleggen om Business 

Angels te overtuigen hun geld en tijd (door mid-

del van begeleiding) in je bedrijf te investeren. 

Crowdfunding

Ook nuttig voor starters zijn crowdfunding en 

crowdlending. Crowdlending zijn leningen die 

je online kan krijgen door een bijdrage van veel 

kleine investeerders (de zogenaamde ‘crowd’). 

Elk van deze investeerders betaalt een klein 

stukje van je benodigde kapitaal uit. Op deze 

manier kunnen afzonderlijke individuen kleine 

bedragen investeren. Dat kan reeds vanaf €10.

De interactie tussen jou en de investeerder 

gebeurt op crowdlending platformen. Via deze 

websites kan men veilig en eenvoudig investe-

ren. De beheerder van de website – een online 

marktplaats voor leningen zeg maar - regelt 

alle administratie en betalingen. 

De termen crowdfunding en crowdlending 

worden vaak verward met elkaar. Wanneer het 

gaat over leningen die met rente worden terug-

betaald, gaat het over crowdlending (ook wel 

crowdfinanciering). Crowdfunding houdt dan 

weer in dat de investeerder in plaats van rente 

een stukje eigendom krijgt van jouw startup.7 

Laat ons even kijken op welke gespecialiseer-

de digitale platformen jij terecht kan voor jouw 

project: 

• Laat ons beginnen met het crowdlen-

ding platform WinWinner (WinWinner — 

Crowdlending platform) in Gent dat klei-

ne leningen tussen €25.000 en €1.000.000 

aanbiedt aan starters. Die leningen moeten 

tegen een kleine interest aan de investeer-

ders terugbetaald worden.8

• Vervolgens is er het Brusselse platform 

Look&Fin (Look&Fin (lookandfin.com)) dat in 

ons land een vaak gebruikt crowdfunding 

platform is. Look&Fin is ook toegankelijk voor 

starters maar het startbedrag van een fun-

ding-campagne is wel vastgelegd op €50.000. 

Je bepaalt zelf hoeveel interest je betaalt op 

het geleende bedrag maar normaal gespro-

ken zal dit tussen de 2% en 9% liggen.9

7

https://www.tijd.be/

ondernemen/banken/

kmo-s-lenen-46-miljoen-

via-crowdlending/10275067.

html; zie ook Crowdfunding 

versus crowdlending  

(kmoinsider.be)

8

 https://www.winwinner.be/

ik-zoek-financiering

https://www.winwinner.be
https://www.winwinner.be
https://www.lookandfin.com/nl_BE/
https://www.tijd.be/ondernemen/banken/kmo-s-lenen-46-miljoen-via-crowdlending/10275067.html
https://www.tijd.be/ondernemen/banken/kmo-s-lenen-46-miljoen-via-crowdlending/10275067.html
https://www.tijd.be/ondernemen/banken/kmo-s-lenen-46-miljoen-via-crowdlending/10275067.html
https://www.tijd.be/ondernemen/banken/kmo-s-lenen-46-miljoen-via-crowdlending/10275067.html
https://www.tijd.be/ondernemen/banken/kmo-s-lenen-46-miljoen-via-crowdlending/10275067.html
https://www.winwinner.be/ik-zoek-financiering
https://www.winwinner.be/ik-zoek-financiering
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• Vervolgens is er het Luikse crowdlending 

platform Ecco Nova (Duurzame crowdlen-

ding in België | ECCO NOVA) dat gespeci-

aliseerd is in financieringscampagnes voor 

duurzame ondernemingen. Hou er wel re-

kening mee dat campagnes op dit platform 

een minimum bedrag van €150.000 verei-

sen. De maximale limiet is vastgesteld op 

€5.000.000.10

• Ook belangrijk is Bolero Crowdfunding 

(Topic: Hoe kan crowdlending helpen bij uw 

toekomstplannen met uw onderneming? 

- Bolero Crowdfunding) van KBC. Indien je 

met jouw onderneming al minstens 2 jaar 

actief bent, dan is dit platform voor jou een 

optie. Het minimum bedrag dat je kan lenen 

is €200.000. Het maximaal bedrag is vast-

gesteld op €5.000.000. Je lening mag maxi-

mum vijf jaar lopen en de interestvoet zal 

tussen de 5% en 8% liggen.11

• Tenslotte is er de Amerikaanse crowdfun-

ding website Kickstarter (www.kickstarter.

com). Bij Kickstarter gaat het echter niet om 

leningen maar om donaties. Tegenover die 

donaties staan dan bepaalde beloningen, 

bijvoorbeeld een vervroegde of gratis toe-

gang tot jouw product. Gebruikers van dit 

platform investeren in jouw project om-

dat ze er een sociale meerwaarde in zien. 

Vaak gaat het over artistieke, ecologische of 

sociale projecten. Het is ook uiterst geschikt 

voor starters op voorwaarde dat je wel al 

een prototype kan voorleggen.12

Innovatieve starterssteun

Innovatieve starterssteun is een project van 

de overheid dat zich richt op prille starters. 

Onder de noemer prille starters vallen onder-

nemingen die een pioniersrol vervullen, die 

een groot potentieel en ambitie hebben, en die 

een onzekerheid hebben die een inspanning 

1 mensjaar of €70.000 vraagt. Om zeker in aan-

merking te kunnen komen moet er een “proof 

of business” zijn. Er is een oproep waarvan uit-

eindelijk 55 ondernemingen worden geselec-

teerd die op een subsidiebedrag van €50.000 

kunnen rekenen. Echter gaat het verder dan 

alleen financiële steun. Er wordt ook begelei-

ding van experts voorzien en business case 

advies vanuit VLAIO en haar partners. Als je je-

zelf wilt aanmelden voor dit project kan je con-

tact opnemen met UNIZO via de starterslijn, 

dit kan bijvoorbeeld op volgend email-adres: 

starterslijn@unizo.be of op volgend nummer: 

02 21 22 677. Wil je meer over het project lezen 

dan kan je op volgend adres terecht, https://www.

vlaio.be/nl/subsidies-financiering/innovatieve- 

starterssteun. 

Subsidies van Flanders 
Investment & Trade

Flanders Investment & Trade bevordert het in-

ternationaal ondernemen in Vlaanderen op 

een duurzame wijze, als sleutelelement in de 

sociaal-economische ontwikkeling van onze 

regio. FIT doet dat door Vlaamse bedrijven te 

ondersteunen in hun internationale activitei-

ten en buitenlandse investeerders naar Vlaan-

deren te halen. Ben je als startende onderne-

ming klaar voor de stap naar het buitenland? 

Dan subsidieert FIT een aantal initiatieven die 

het internationaal ondernemen vanuit Vlaan-

deren bevorderen. Wil je meer informatie over 

de subsidies van FIT, dan kan je terecht op deze 

link: https://www.flandersinvestmentandtrade.

com/export/subsidies.
9

https://www.lookandfin.

com/nl_BE/

10

https://www.ecconova.

com/nl

11

https://crowdfunding.

bolero.be/nl

12

https://www.kickstarter.

com/

https://www.ecconova.com/nl
https://www.ecconova.com/nl
https://crowdfunding.bolero.be/nl/news-events/news/topic-hoe-kan-crowdlending-helpen-bij-uw-toekomstplannen-met-uw-onderneming?gclid=EAIaIQobChMI6_3n3rrq9AIVA7p3Ch2NaQahEAAYASAAEgIBiPD_BwE
https://crowdfunding.bolero.be/nl/news-events/news/topic-hoe-kan-crowdlending-helpen-bij-uw-toekomstplannen-met-uw-onderneming?gclid=EAIaIQobChMI6_3n3rrq9AIVA7p3Ch2NaQahEAAYASAAEgIBiPD_BwE
https://crowdfunding.bolero.be/nl/news-events/news/topic-hoe-kan-crowdlending-helpen-bij-uw-toekomstplannen-met-uw-onderneming?gclid=EAIaIQobChMI6_3n3rrq9AIVA7p3Ch2NaQahEAAYASAAEgIBiPD_BwE
https://www.kickstarter.com/
https://www.kickstarter.com/
mailto:?subject=
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/innovatieve-starterssteun 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/innovatieve-starterssteun 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/innovatieve-starterssteun 
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies
https://www.lookandfin.com/nl_BE
https://www.lookandfin.com/nl_BE
https://www.ecconova.com/nl
https://www.ecconova.com/nl
https://crowdfunding.bolero.be/nl
https://crowdfunding.bolero.be/nl
https://www.kickstarter.com/
https://www.kickstarter.com/
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Ook heel interessant voor startende onder-

nemers zijn incubatoren. Een incubator is een 

organisatie met een fysieke ruimte waar een 

bescheiden inhoudelijk programma wordt aan-

geboden, bedoeld om startups te helpen bij de 

ontwikkeling van ideeën. Deze programma’s 

worden ook wel accelerators genoemd. Iedere 

incubator heeft zo zijn eigen focus area (tech-

nologie, voeding, landbouw…).

De verschillen in focus area zijn niet de enige 

manier om incubators uit elkaar te houden. Het 

verschil zit in de verschillende verdienmodellen. 

Zo is er ook een verschil in de verdienmodel-

len en zijn er ook verschillen in partnerships. 

Dat kunnen samenwerkingen zijn met banken 

die dan hun netwerk delen met de startups in 

de accelerators. Op die manier kunnen starters 

geholpen worden met financiering, expert-

advies en begeleiding. 

Kortom, accelerators zijn een must voor star-

tups die snel wensen te groeien. Indien je in-

ternationale ambities hebt zijn accelerators 

ook de juiste weg, zij zijn immers vaak lid van 

grotere netwerken van verschillende accelera-

toren wereldwijd. 

Er bestaan verschillende interessante accele-

ratoren waar je als startend ondernemer met 

internationale ambities terecht kan: 

Start it @KBC

(Start it @kbc) is het grootste startup-ecosysteem 

in België. Het stelt een internationaal netwerk 

ter beschikking aan startup-founders om hen zo 

snel en zo goed mogelijk te laten groeien. Start-

ups die worden aanvaard voor het program-

ma van Start it @KBC, maken ‘levenslang’ deel 

uit van een echte, no strings attached founder 

centric community. Start it @KBC vraagt je geen 

aandelen, geld of om klant te worden van haar 

partners. Van de startups wordt enkel verwacht 

dat ze ervoor gaan, en dat ze zich focussen op 

hun business en groei. Starters kunnen binnen 

Start it @KBC hun netwerk aanzienlijk uitbrei-

den, met meer dan 1.200 startups, scale-ups, 

mentoren en experten. Bovendien biedt Start it 

@KBC begeleiding voor funding en verbinden 

zij jou met de juiste coaches en partners. Via 

Start it @KBC Academy kan je in een workshop-

programma op maat je skills aanscherpen. Heel 

interessant voor internationale starters is dat je, 

naast de zeven Belgische hubs in Antwerpen, 

Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven en Luik, 

ook aan de slag kan in kantoren in Boedapest, 

Gyor en Praag en pied-à-terres in New York en 

Londen. Start it @KBC heeft ook talrijke inter-

nationale partners via het GAN-lidmaatschap 

(www.gan.com) op alle continenten. Start it @

KBC is een partnership tussen Accenture, KBC 

en Start it X. Start it @KBC is bestemd voor 

ondernemers uit alle sectoren, ongeacht leef-

tijd, nationaliteit of geaardheid, die innovatieve 

producten of diensten hebben ontwikkeld of 

nog aan het ontwikkelen zijn.

Birdhouse

Ook interessant voor de ambitieuze startup is het 

Birdhouse acceleratorprogramma (Birdhouse-

Belfius fonds / Birdhouse / Accele rator & 

services (gobirdhouse.com)). Birdhouse is een 

partnerschap waar Belfius deel van uitmaakt. 

6 Maak gebruik van incubatoren 
en acceleratoren

https://startit.be/
http://www.gan.co/
https://gobirdhouse.com/nl/funding/birdhouse-fonds/
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Ook hier wordt gewerkt met mentoren en 

personal coaches die met jou een programma 

op maat samenstellen om jouw ambities 

te realiseren in 4 maanden tijd. Elk dossier 

wordt individueel bekeken en beoordeeld in 

meerdere uitgebreide juryrondes. Naast een 

programma op maat heb je als startup toegang 

tot een netwerk van ervaren ondernemers, 

scale-up eagles & corporate hawks. Ook kan 

je aan kapitaal raken dankzij een bullet loan 

(€50.000) en het investeerdersnetwerk van 

Birdhouse. De programmakosten (€35.000) 

voor de geselecteerde deelnemers worden 

door Belfius voorgeschoten onder de vorm van 

een convertible lening. Belfius investeert verder 

in het project van succesvolle deelnemers. 

Tenslotte kan je gebruik maken van een volledig 

uitgeruste office space in Gent, Antwerpen 

en Brussel.13

Imec.istart

Voor beginnende technologie-ondernemers 

is er voor de lancering van hun onderneming 

imec.istart (istart | imec Vlaanderen). Imec.

istart doet dit door middel van een financiële 

injectie van €50.000, een sectorspecifieke 

en persoonlijke coaching gedurende 1 jaar, 

toegang tot imec-expertise die jou de weg 

wijst naar de gepaste imec-technologie en 

infrastructuur en tenslotte een introductie tot 

een breed netwerk van bedrijfspartners en 

investeerders. Imec.istart is interessant voor 

starters met internationale ambities omdat het 

niet alleen lid is van het eerder vermeld GAN 

netwerk, maar ook van het UBI global netwerk 

(https://ubi-global.com/our-story/). 

BeNeLux Catalyst

Wanneer je als starter uit de Benelux specifieke 

ambities hebt voor de Amerikaanse markt 

dan is BeNeLux Catalyst (BeNeLux Catalyst | 

Collaboration. Internationalization. Growth.) 

een interessante accelerator.

Benelux Catalyst gaat wel anders te werk dan 

de meeste. Ze vragen van jouw startup een 

bijdrage van €2.500 voor een accelerator 

programma van 2 weken. Je kan dit zowel 

online bijwonen als fysiek in New York, waar 

je voor twee weken bureauruimte kan krijgen 

in Manhattan. Benelux Catalyst heeft een 

impressionant track record. Het heeft reeds 

meer dan 7000 startups begeleid en staat 

in contact met 47 Amerikaanse fortune 500 

bedrijven. Verder kunnen ze jou ook in contact 

brengen met een investeerdersnetwerk waar 

meer dan 200 venture capital firma’s deel van 

uitmaken. Om deel te mogen nemen aan het 

programma van BeNeLux Catalyst moet je wel 

al actief zijn op de eigen lokale markt. Het is dus 

meer van toepassing op startups die al verder 

in hun groeiproces zitten met het oog op 

internationale uitbereiding naar de Verenigde 

Staten. BeNeLux Catalyst is een initiatief van 

BelCham, de Belgisch Amerikaanse Kamer van 

Koophandel.14 

SinnoLabs

Voor startende ondernemers met Chinese 

ambities is SinnoLabs (SinnoLabs) de aangewezen 

accelerator. Door kennis- en informatiedeling 

helpt Sinnolabs met je ontwikkeling op de 

Chinese markt. Bovendien stelt deze accelerator 

ook haar netwerk ter beschikking. Sinnolabs 

richt zich voornamelijk op innovatieve startups 

die iets doen rond technologie, maar dit is 

geen must.15 

Bij UNIZO kunnen startende ondernemers te-

recht voor een uitgebreide waaier aan informa-

tie met betrekking tot de Chinese markt. Reeds 

eerder vermeldden wij onze Masterclass Inter-

nationaal Ondernemen die een aparte module 

Markten: China bevat. Tenslotte kan men ook 

nog terecht op de website van UNIZO Interna-

tionaal (China | Internationaal (unizo.be)) voor 

snelwijzers met betrekking tot o.m. vennoot-

schapsvormen en contracten in China.

13

https://gobirdhouse.com/nl/

14

https://beneluxcatalyst.com/

15

http://www.sinnolabs.com/

programs

https://www.imec.be/nl/start-upbegeleider/imec-istart
https://ubi-global.com/our-story/
https://beneluxcatalyst.com/
https://beneluxcatalyst.com/
http://www.sinnolabs.com/
https://www.ondernemersacademie.be/opleiding/masterclass-internationaal-ondernemen
https://www.ondernemersacademie.be/opleiding/masterclass-internationaal-ondernemen
https://www.ondernemersacademie.be/opleiding/markten-focus-op-china
https://www.unizo.be/internationaal/china
https://gobirdhouse.com/nl/
https://beneluxcatalyst.com/
http://www.sinnolabs.com/programs
http://www.sinnolabs.com/programs
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In dit uniek programma kan een startende 

ondernemer (minder dan 3 jaar actief) of een 

toekomstige ondernemer met ver gevorderde 

plannen op uitwisseling gaan bij een kmo in een 

ander Europees land. Concreet kan je daar dan 

tussen de één en zes maanden werkervaring 

opdoen. Je leert er hoe een kmo functioneert. 

Vaak ontstaan er uit dit project partnerschappen 

en sterke connecties. Het is ook een handige 

7 Maak gebruik van Erasmus
 voor jonge ondernemers

tool om een bepaalde buitenlandse markt beter 

te leren kennen en een ingang tot die markt 

te vinden. De startende ondernemer zal voor 

zijn verblijf in het buitenland een maandelijkse 

vergoeding krijgen van de EU. Voor meer info 

kan je terecht bij 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.

php?cid=5&pid=018&ctr=BE&country 

=Belgi%C3%AB.

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=BE&country=Belgi%C3%AB 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=BE&country=Belgi%C3%AB 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=BE&country=Belgi%C3%AB 
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8 Maak gebruik van initiatieven van 
universiteiten en hogescholen voor 
student-ondernemers

De meeste universiteiten en hogescholen 

in Vlaanderen hebben een project of maat- 

regelen om student-ondernemers bij te staan, 

hier onder kan je de voornaamste terug vinden. 

KU Leuven Kick

Kick is een project van de KU Leuven voor 

studenten, onderzoekers, alumni en pro fes-

soren van de KU Leuven die bezig zijn met 

ondernemen. Het project bevordert onder-

nemerschap en biedt daarvoor begelei ding en 

netwerk mogelijkheden aan. Het komt er op 

neer dat Kick het incubator initiatief van de KU 

Leuven is.

 

Ten eerste biedt Kick opleidingen aan voor 

vaardigheden die betrekking hebben tot 

ondernemen. Zo is er onder andere de Kick 

Academy, die een opleiding van 18 studiepunten 

aanbiedt die te combineren is met je studies. 

Je leert er de benodigde vaardigheden om een 

onderneming te leiden en krijgt bij afronding 

van de opleiding ook een certificaat.

Verder biedt de KU Leuven ook coaching aan 

de student-ondernemers aan. Je kan in dit 

kader begeleiding krijgen voor het ontwikkelen 

van je idee, het opstarten van je zaak en het 

doen groeien van jouw onderneming. 

Kick biedt ook ruimtes aan waar je in een 

bevorderende omgeving aan jouw zaak kan 

werken. Studio Start is de ruimte die de KU 

Leuven voorziet voor student-ondernemers 

waar zij kunnen co-worken, vergaderen en het 

infopunt kunnen aanspreken.

Zoals gezegd is Kick de incubator van de KU 

Leuven. Ze bieden een zes weken durende 

incubator track aan. Deze intensieve track helpt 

je om van je plan naar een start up te gaan in 

8 workshops. Na de workshops helpt jouw Kick 

coach je om deze principes toe te passen in je 

onderneming.

De KU Leuven kan starters ook financieel 

bijstaan, dit dankzij KU Leuven Kick Grant. Als 

je wordt gecoacht door Kick, dan kan je in 

sommige gevallen aanspraak maken op steun 

van de KU Leuven. Dit bedrag kan oplopen tot 

€5.000 en het is bedoeld om de opstartkosten 

van een startup te financieren. Je kan hier ook 

aanspraak op maken als je niet langer dan 

twee jaar geleden bent afgestudeerd aan de 

KU Leuven. Verder moet je wel minstens zes 

maanden deelnemen aan het Kick project. 

Indien het nodig is kun je als ondernemer 

aan de KU Leuven maximaal nog twee maal 

een extra grant van €5.000 krijgen als de 

omstandigheden van je bedrijf hierom vragen. 

Tenslotte gaat het hier om een toelage die 

niet terug betaald moet worden als je het 

bedrag voor het specifiek vooropgestelde doel 

gebruikt.

STEP is een samenwerking tussen de KU Leuven 

en UNIZO die ondernemers toelaat om hun 

project in een veilige omgeving uit te testen. 

Je kan via STEP gedurende een academiejaar 

jouw onderneming tot leven roepen in een 

omgeving die de risico’s aanzienlijk beperkt. 

Na dat jaar kan je doorstarten en je onderneming 

naar een andere vennootschapsvorm om-
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zetten. Je krijgt gedurende het STEP pro gramma 

begeleiding van KU Leuven Kick en een UNIZO 

adviseur. Het kost je onderneming €125, 

dat geld dient voor een verzekering voor de 

student onderneming. Dus als je een echte 

onderneming wil oprichten, maar dit eerst in 

een veilige onderneming als student van de 

KU Leuven wil doen, dan is STEP de ideale 

manier. Voor het STEP project van UNIZO en 

de KU Leuven kan je op volgend webadres 

terecht https://lrd.kuleuven.be/kuleuvenkick/ 

coaching/STEP

Voor meer informatie over alles van Kick kan je 

hier terecht https://lrd.kuleuven.be/kuleuvenkick.

Universiteit Antwerpen

De UA wil ondernemerschap onder studenten 

bevorderen en biedt daarom een speciaal sta-

tuut voor student-ondernemers aan. Dit geeft 

je recht op bepaalde voordelen en begeleiding. 

Het statuut geeft jou ten eerste de mogelijk-

heid om begeleiding van de universiteit of van 

partners daarvan aan te vragen. Zo is er bij-

voorbeeld TAKEOFANTWERP. Het is een pro-

ject van de Vlaamse overheid dat studenten 

van verschillende hogescholen en de UA bege-

leidt en opleidt in het ondernemen. Voor meer 

informatie over dit project kan je volgende link 

raadplegen https://www.takeoffantwerp.be/.

Zelf biedt UA ook workshops rond onderne-

men aan via de Commissie Ondernemerschap 

van de UA. Om deze events op te volgen kan 

je op de LinkedIn pagina terecht, https://www.

linkedin.com/showcase/uantwerpen-commis-

sie-ondernemerschap/.

 

Tenslotte stelt de UA ook zijn netwerk van ex-

perten aan jouw onderneming beschikbaar. 

Voor meer info over dit initiatief kan je op 

volgend webadres kijken https://www.uant-

werpen.be/nl/studeren/flexibel-studeren/ 

studeren-en-ondernemen/. 

Let wel: het student-ondernemer statuut is 

niet gelijk aan het wettelijke statuut student- 

zelfstandige. 

Start.VUB

Start.VUB is de incubator van de VUB die 

studenten begeleidt in het ondernemer-

schap. De VUB biedt een reeks middelen 

aan die jou als student-ondernemer op de 

weg naar succes kunnen zetten. Start.VUB 

werkt tevens samen met Start It van KBC. 

Ten eerste worden er trainingen en work-

shops aangeboden. De training hangt af van 

het niveau waarop je startup al zit. Daarnaast 

biedt de VUB ook nog een master opleiding 

aan voor student-ondernemers. Ook kan je 

als student enkele keuzevakken opnemen die 

jou de nodige kennis over ondernemen kun-

nen bijbrengen. Voor meer informatie over de 

verschillende opleidingen kan je hier terecht 

https://student.vub.be/en/entrepreneurship#-

programmes-and-courses.

Tenslotte wordt er ook een netwerk aangebo-

den via twee wegen. Ten eerste zijn er jouw 

coaches die hun persoonlijk netwerk aan je 

kunnen aanrijken. Ten tweede worden er ook 

netwerk events gehouden zodat je in contact 

kan komen met de juiste mensen.

Voor meer informatie over Start.VUB kan je 

deze link volgen, https://startvub.be/nl/. 

StudentStartUP UHasselt: 

StudentStartUP begeleidt studenten van de 

UHasselt en de Hogeschool PXL in onderne-

men. Het is voor zowel studenten die een idee 

hebben als studenten die reeds een onder-

neming hebben uitgebouwd. 

Het initiatief biedt ten eerste opleidingsactivi-

teiten aan in de vorm van workshops. Daar-

https://lrd.kuleuven.be/kuleuvenkick/coaching/STEP
https://lrd.kuleuven.be/kuleuvenkick/coaching/STEP
https://lrd.kuleuven.be/kuleuvenkick
https://www.linkedin.com/showcase/uantwerpen-commissie-ondernemerschap
https://www.linkedin.com/showcase/uantwerpen-commissie-ondernemerschap
https://www.linkedin.com/showcase/uantwerpen-commissie-ondernemerschap
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/flexibel-studeren/studeren-en-ondernemen/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/flexibel-studeren/studeren-en-ondernemen/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/flexibel-studeren/studeren-en-ondernemen/
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naast is het voor studenten ook mogelijk om 

bepaalde vakken rond ondernemingsvaardig-

heden op te nemen in hun curriculum. Verder 

wordt er een netwerk van experts ter beschik-

king gesteld. Zij kunnen jou advies kunnen 

geven rond het opstarten van je eigen zaak.  

Zo word je ook verder doorverwezen naar in-

cubators en accelerators om je onderneming 

echt te doen groeien.

 

Voor meer informatie over dit project kan je 

op volgende link terecht, https://www.uhasselt.

be/UH/Overzicht-StudentStartUp/Wat-biedt- 

StudentStartUP.html. 

DO! UGent

DO! is de hub van de UGent die studenten en 

onderzoekers van de UGent bijstaat in het on-

dernemen. Zij hebben verschillende initiatieven 

en kunnen hulp bieden tijdens de verschillende 

fases van ontwikkeling van een onderneming.

 

Expedition DO! is een startup programma dat je 

startup voor 7 maanden begeleidt door je vaar-

digheden aan te leren, te coachen en je een 

netwerk aan te bieden. Bovendien krijgen de 

3 winnende ondernemingen van dit project 

een prijs van €2.000 om hun start up verder te 

doen groeien.

Verder in het genre opleidingen biedt DO! in-

spirational events, workshops, innovatie boot-

camps en pitch events aan. Voor studenten zijn 

er ook 5 keuzevakken rond ondernemen die 

kunnen worden opgenomen in het curriculum.

 

DO! heeft een Entrepreunership Growth Coach 

waarmee je één op één kan samenzitten om 

jouw probleem aan te pakken. DO! werkt ook 

met Gentrepreneurship om advies en begelei-

ding te voorzien. Als je marktklaar bent met je 

bedrijf kan je als student van UGent, HOGENT 

of Arteveldehogeschool lid worden van Gen-

trepreneur The Company. Hiervoor moet je 

één aandeel van €250 aankopen in The Com-

pany. Eenmaal je hier lid van bent kan je bege-

leiding bij je marktingang verwachten. Verder 

krijg je dan ook enkele financiële en adminis-

tratieve voordelen.

 

Ten slotte worden er ook co-working ruimtes 

voorzien waar je gratis toegang tot hebt. Voor 

meer informatie over DO! kan je deze link vol-

gen, https://do.ugent.be/. 

KDG Ondernemerscentrum

De KDG biedt begeleiding aan ondernemende 

studenten via het KDG ondernemerscentrum. 

De begeleiding verloopt in de vorm van ken-

nisoverdracht via ervaringsdeskundigen en het 

ter beschikking stellen van een netwerk. Je kan 

ook beroep doen op coaching, infrastructuur 

en flexibiliteit naar je studietraject toe.

Verder zijn er ook workshops die georgani-

seerd worden doorheen het academiejaar, je 

kan deze raadplegen op de facebookpagina: 

https://www.facebook.com/ondernemers–

centrumkdg.

KDG heeft ook nog het initiatief Startup@

campus. Elk jaar krijgen drie studentenonder-

nemingen één jaar intensieve begeleiding en 

individuele coaching. Tijdens dit traject kan je 

rekenen op de steun van een ondernemer- 

docent. 

Voor meer info over het KDG Ondernemers-

centrum kan je op volgend webadres terecht: 

https://www.kdg.be/ondernemerscentrum.

ICE Cube Thomas More

ICE Cube omvat verschillende initiatieven van 

Thomas More, zo is er bijvoorbeeld ICE Acade-

my. Via ICE Academy worden een reeks keuze-

vakken aangeboden die je kunnen bijstaan als 

beginnend ondernemer. 

https://www.uhasselt.be/nl/aparte-sites-uhasselt/studentstartup
https://www.uhasselt.be/nl/aparte-sites-uhasselt/studentstartup
https://www.uhasselt.be/nl/aparte-sites-uhasselt/studentstartup
https://www.facebook.com/ondernemerscentrumkdg
https://www.facebook.com/ondernemerscentrumkdg
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ICE Start-Up biedt echte concrete hulp aan 

voor wie aan zijn eigen startup wil beginnen. 

De begeleiders gaan met jou in gesprek om 

je aangepaste hulp aan te bieden. Je kan er 

tevens terecht met alle mogelijke vragen. 

Voor wie meer informatie wil over ICE Cube 

is er volgend adres: https://www.thomas-

more.be/ice-cube-innovation-creativity-entre-

preneurship/ice-start.

Howest Onderneemt

Ten eerste biedt Howest hulp aan bij jouw 

ondernemingsplannen. Je krijgt er advies, 

infosessies, een netwerk, infrastructuur en 

zelfs een Erasmus programma voor jonge 

ondernemers aangeboden. Daarnaast is 

Howest Onderneemt ook verbonden aan 

enkele incubatoren die de groei van je startup 

sterk kunnen bevorderen. 

Ten tweede is er de Start-Up School, hier leer 

je de kennis die nodig is om succesvol met je 

eigen startup van start te gaan. Het is ook in het 

kader van de Start-Up School dat je het Erasmus 

programma voor jonge ondernemers kan vol-

gen. Je kan dan naar een ander Europees land 

gaan om te leren van een buitenlandse onder-

nemer die in dezelfde sector als jou actief is.

Ten derde brengt Howest Onderneemt je ook 

in contact met projecten die ondernemer-

schap steunen.

Voor meer informatie om als student aan de 

Howest te ondernemen kan je surfen naar: 

https://www.howest.be/nl/studeren/student- 

life/ondernemen. 

E-Lab HOGENT

Met E-Lab ondersteunt HOGENT haar onder-

nemende studenten. Je kan er voor begeleiding 

in alle fasen van je onderneming terecht. Zit je 

met een idee? Dan kan je op hun advies beroep 

doen om jouw idee tot een businessplan te 

transformeren. 

E-Lab biedt ook een stimulerende omgeving 

aan van studenten die allemaal actief zijn in de 

ondernemerswereld. Op die manier kan je je 

netwerk uitbreiden en ervaringen van anderen 

te horen krijgen. 

Als student-ondernemer aan HOGENT kan 

je ook keuzevakken opnemen die jouw 

vaardigheden als ondernemer versterken. 

Het is ook mogelijk om gewoonweg het 

postgraduaat ondernemen te volgen. Dit is 

enkel toegankelijk voor studenten die al een 

ondernemingsnummer hebben. 

Ten slotte is er ook nog de accelerator G4G. Via 

deze accelerator biedt HOGENT een intensief 

traject aan voor de geselecteerde startups. 

G4G betekent dat je individuele begeleiding 

krijgt van docenten en ondernemers die actief 

zijn in jouw sector. Je krijgt ook toegang tot 

een groot netwerk en wordt geholpen bij 

het opstellen van een financieringsplan. Ook 

tijdens de zoektocht naar extern kapitaal kan je 

op begeleiding rekenen. 

Voor meer informatie over E-Lab kan je terecht 

bij: https://www.hogent.be/dit-is-hogent/e-lab/.

https://www.thomasmore.be/ice-cube-innovation-creativity-entrepreneurship/ice-start
https://www.thomasmore.be/ice-cube-innovation-creativity-entrepreneurship/ice-start
https://www.thomasmore.be/ice-cube-innovation-creativity-entrepreneurship/ice-start
https://www.howest.be/nl/studeren/student-life/ondernemen
https://www.howest.be/nl/studeren/student-life/ondernemen
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