
De Startersfabriek viert eerste verjaardag met
tweede Startfest

Op donderdag 29 maart 2018 vindt voor de tweede maal Startfest plaats in NEST:
het feest van en voor alle starters in Gent. De organisatie is in handen van De
Startersfabriek in co-creatie met de ondertussen meer dan 150 partners.

De Startersfabriek werd in oktober 2016 opgericht. Het lanceerde zijn digitaal platform
voor de Gentse starters en pre-starters in maart 2017. De Startersfabriek viert dus op 29
maart 2018 zijn eerste ‘operationele’ verjaardag tijdens Startfest.

Op Startfest maakt De Startersfabriek elke Gentse pre-starter, starter en start-up wegwijs
in het starterslandschap. De Startersfabriek doet dit samen met zijn expert-partners en elf
zorgvuldig geselecteerde rolmodellen uit de Gentse ondernemerswereld. Aan de hand
van praktische workshops, inspirerende verhalen & ervaren ambassadeurs, gaat De
Startersfabriek in dialoog met een nieuwe generatie ondernemers.

'De Startersfabriek is op een jaar tijd uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek voor
starters en pre-starters in Gent, zowel fysiek als online. Samen met de meer dan
150 partners helpt het starters hun eerste stappen te zetten en versnelt het hun
groei. Dat is belangrijk voor een stad als Gent, want starters zorgen voor de jobs
van morgen.'

— Mathias De Clercq, voorzitter Startersfabriek 

1 jaar Startersfabriek: feiten en cijfers



151 partners bieden samen niet minder dan 350 diensten aan waar (pre)starters uit
kunnen kiezen op hun ondernemerspad
7.500 bezoekers op het digitaal platform
In 2017 bracht De Startersfabriek niet minder dan 1.500 starters en partners bijeen op
allerlei events: Startfest, Starters Up Date, de Starterssalons, Startersnest,
Starterspaviljoen op de Jaarbeurs in Gent, Ondernemen in Vlaanderen,
Startersfabriek@TheBox en thematische workshops met de partners.
In 2016 telde Gent 2.750 nieuwe starters, in 2017 steeg dit aantal tot 2.850. 10 jaar
geleden telde Gent gemiddeld 2.000 startende ondernemers per jaar.
Meer dan 2.000 volgers op sociale media

Programma Startfest 29 maart

15.30 uur: Start event
15.30-19.30 uur: Startersdorp
16-17 uur: Plenair
17-19 uur: Workshops
19.30-20.15 uur: Salongesprekken
20.15-22 uur: Knabbels & babbels op fijne beats

Deelname is gratis.
Aanmelden kan op startersfabriek.gent.be/startfest

Over De Startersfabriek

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, richtte
de Stad Gent eind 2016 samen met 34 stichtende en ondersteunende partners De
Startersfabriek vzw op. Dat platform wil alle startersinitiatieven samenbrengen en zo de
dienstverlening naar starters, student-ondernemers en pre-starters stroomlijnen.

https://startersfabriek.gent.be/startfest


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 259.000 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.

Vandaag telt De Startersfabriek ruim 150 partners. De ambities van De Startersfabriek
zijn dan ook niet gering: de duizenden Gentse pre-starters en starters wegwijs maken en
zo goed mogelijk matchen met de juiste expert-partners of andere inspirerende starters
of ondernemers.

Informatie
Olivier De Cock, manager Startersfabriek, gsm 0473 110 154, e-mail
olivier.decock@stad.gent
Thomas Dierckens, woordvoerder Mathias De Clercq, tel. 09 266 54 07, e-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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