
De Startersfabriek uit de startblokken

Op donderdag 23 maart 2017 werd De Startersfabriek, de organisatie die alle
initiatieven gericht op starters in Gent bundelt, gelanceerd met een inspirerend
evenement in De Krook. Meer dan 400 deelnemers, waaronder 250 starters, konden
tijdens Startfest terecht voor meer dan 20 inspirerende lezingen, panelgesprekken
en workshops waar concrete uitdagingen werden aangepakt. Daarnaast was er ook
een startersdorp voor 1-op-1 gesprekken met experts en werd het digitaal platform
van De Startersfabriek gelanceerd.

Nieuw digitaal platform

Op het interactief digitaal platform (http://startersfabriek.gent.be) kan elke (pre-)starter,
startup of groeier zich aanmelden met zijn of haar eigen profiel. Na het beantwoorden
van enkele korte vragen krijgen starters er een checklist voorgeschoteld die hen op weg
helpt om hun eerste stappen te zetten naar hun eigen onderneming.

http://startersfabriek.gent.be/


Het digitaal platform maakt bezoekers wegwijs in het ‘bos’ van professionele
startersinitiatieven en reikt hen zo informatie op maat aan. Met één druk op de knop
bereikt u er de juiste contactpersonen bij de verschillende organisaties die starters
ondersteunen. Stapsgewijs wandelt elke starter zo doorheen het Gentse
starterslandschap en kan zij of hij zodoende de juiste partners op het juiste moment
inschakelen op haar of zijn pad naar een eigen zaak. De Startersfabriek wil hiermee een
virtuele gangmaker zijn voor elke Gentse starter.

'Met De Startersfabriek zetten we opnieuw een grote stap vooruit om het
startersklimaat in Gent verder aan te wakkeren. Dit van onderuit, samen met alle
partners die in Gent actief zijn om starters te stimuleren. Zo zorgen we voor een
efficiënt en bloeiend ecosysteem voor starters in Gent' 

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

75 partners

Ondertussen telt De Startersfabriek al 75 partners. Zij namen allen deel aan het
Startersdorp en zullen de komende jaren mee De Startersfabriek vormgeven.

De Britse krant The Financial Times nam Gent onlangs op in het rijtje met ‘best startup
support’ in haar fDi Strategey Awards. Gent vertoeft daarbij in goed gezelschap en staat
tussen steden als Londen, Manchester, Stockholm, Wenen, Berlijn, Eindhoven,
Stockholm, Jelgava en Tel Aviv.

De Startersfabriek

In oktober 2016 werd De Startersfabriek opgericht. Die organisatie moet uitgroeien tot
een digitale en fysieke hub die alle startersinitiatieven in Gent bundelt. De
startersmanager, Olivier De Cock, zal samen met alle partners verder gestalte geven aan
dit platform.
 
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.
 
De Startersfabriek krijgt zowel een fysieke als online plek. Dat digitaal platform werd op
23 maart gelanceerd tijdens Startfest.
Bekijk het digitaal platform via deze link.
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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.

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

Bevoegd

De heer Mathias De Clercq
Eerste schepen en schepen van Haven,
Economie en Ondernemen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00,
e-mail: schepen.declercq@stad.gent
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