
Startfest, inspirerend evenement voor starters in
De Krook

Op donderdag 23 maart kunnen (pre-)starters in De Krook terecht voor Startfest,
een inspirerend evenement vol lezingen, panelgesprekken en workshops.

Startersfabriek, dat alle initiatieven gericht op starters in Gent bundelt, organiseert dit
evenement. (Pre-)starters kunnen er terecht voor inspirerende lezingen,
panelgesprekken, 1-op-1 gesprekken met experts en workshops waarin concrete
uitdagingen worden aangepakt. De digitale poot van Startersfabriek wordt ook
voorgesteld tijdens Startfest.

'Startfest is een niet te missen event voor starters in Gent. Het zal doen waar
Startersfabriek voor staat: initiatieven gericht op starters presenteren en hen
goesting geven in Gent van start te gaan met een eigen onderneming.'

— Mathias De Clercq, schepen van Haven, Economie en Ondernemen en
voorzitter van de Startersfabriek

Startersfabriek

In oktober 2016 werd Startersfabriek opgericht. Die organisatie moet uitgroeien tot een
digitale en fysieke trefplaats die alle startersinitiatieven in Gent bundelt. De pas
aangestelde startersmanager, Olivier De Cock, zal samen met alle partners verder
gestalte geven aan deze hub.



De Stad Gent voert al jaren een doorgedreven startersbeleid. Er zijn de
starterscontracten die (her)beginnende ondernemers financieel ondersteunen, de
halfjaarlijks startersevents en ondernemers kunnen nog steeds gratis hun zaak opstarten
in Gent. Naast de initiatieven van de Stad zijn er ook diverse onderwijsinstellingen en
middenveldorganisaties actief die startende ondernemers en student-ondernemers
intensief begeleiden en ondersteunen.

Om al die initiatieven beter op elkaar af te stemmen en de krachten te bundelen heeft de
Stad Gent samen met tal van partners de Startersfabriek vzw opgericht. Deze nieuwe
hub moet alle startersinitiatieven samenbrengen en zo de dienstverlening naar starters,
student-ondernemers en pre-starters stroomlijnen. De Stad Gent trekt hiervoor 1,5
miljoen euro uit.

Startersfabriek krijgt zowel een fysieke als online plek. Dat digitaal platform wordt op 23
maart ook voorgesteld tijdens Startfest.

Startfest praktisch

Hoe komt u van een idee tot een werkbaar plan, hoe neemt u uw eerste werknemer aan,
hoe vindt u een geschikt pand, waar haalt u geld op of hoe gaat u om met stress binnen
uw bedrijf? Dat en veel meer ontdekt u op donderdag 23 maart in De Krook! Startfest
begint om 13 uur en eindigt om 21 uur, maar geïnteresseerden kunnen ook
tussendoor inpikken.

Zo leert Ine Dehandschutter (Matuvu) u nee zeggen tegen een klant, vertellen
ondernemers als Jan Roegiers (FranzGustav), Simon De Schryver (Kodibox) en Hadisa
Suleyman (Estate of mind) over hun onderneming en geven enkele boeiende sprekers er
een keynote.

Starters of prestarters zullen tijdens het Startfest ook effectief kunnen kennismaken met
de diverse partners van de Startersfabriek via het Startfestdorp. Experts beantwoorden er
in 1-op-1 gesprekken al hun vragen.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via het inschrijvingsformulier op
stad.gent/startfest

Programma

Het volledige programma, en het inschrijvingsformulier, vindt u hier:

http://stad.gent/startfest


Informatie
Olivier Decock, Startersmanager Startersfabriek, gsm 0473 11 01 54, e-mail
startersfabriek@stad.gent
Thomas Dierckens, kabinet Schepen Mathias De Clercq, gsm 0477 38 29 37e-mail
thomas.dierckens@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 257.500 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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