
Elf Gentse rolmodellen inspireren startende
ondernemers tijdens tweede editie Startfest

Op donderdag 29 maart 2018 vindt de tweede editie van het Startfest plaats in
NEST. Startfest is het inspiratiefeest van en voor alle startende ondernemers in
Gent. De organisatie is in handen van De Startersfabriek, in co-creatie met haar
meer dan 150 partners.
 
Tijdens Startfest vinden praktische workshops plaats rond diverse thema’s waar starters
mee te maken hebben, vertellen doorwinterde ondernemers inspirerende verhalen en
gaan ze in dialoog met starters en prestarters en is er ruimte voor uitwisseling en
kennisdeling tussen de aanwezige Gentse (jonge) ondernemers. Bovendien bouwden de
partners van De Startersfabriek een Startersdorp uit waarin ze doorlopend tips en advies
geven aan de aanwezige starters, prestarters en start-ups.
 
Momenteel staat de teller al op 400 deelnemers, maar aanmelden kan nog tot maandag
26 maart 2018 via startersfabriek.gent.be/startfest
 

Rolmodellen die inspireren

https://startersfabriek.gent.be/startfest


De Startersfabriek zal het komende jaar actief communiceren vanuit elf rolmodellen die
symbool staan voor de Gentse ondernemerswereld. Bedoeling is dat zij starters en
prestarters inspireren in hun ondernemerschap. Met dit elftal van rolmodellen zet De
Startersfabriek de diversiteit van Gentse ondernemers/starters in de kijker.
 
Hiervoor ontwikkelde De Startersfabriek samen met haar partners een typologie van
Gentse ondernemers aan de hand van 'personae', een soort archetypen van
ondernemers in onze stad. Om te bepalen wie de komende twaalf maanden als rolmodel
zou kunnen en willen optreden, startte in het najaar van 2017 een selectieproces in
samenspraak met de partners waaruit eerst een longlist en nadien een shortlist kwam
van Gentse ondernemers.
 
Deze rolmodellen worden voorgesteld aan het grote publiek op 29 maart 2018, tijdens
twee plenaire sessies van het Startfest. De rolmodellen zijn ook actief betrokken in de
workshops die dag.

'Rolmodellen zijn ontzettend belangrijk om starters en prestarters te inspireren de
stap naar ondernemen te zetten. Ze kunnen getuigen vanuit hun ervaring, hun
expertise zodat anderen makkelijker de sprong naar ondernemerschap durven
maken.'

— Mathias De Clercq, schepen van Ondernemen

De elf rolmodellen

We stellen de elf Gentse rolmodellen graag aan u voor:



Creatieveling, die kunst en creatie als basis heeft voor zijn/haar onderneming: Helen
Blanchaer (Helen B - illustraties, vooral op porseleinen ontbijtservies en kledij)
Balanceur, die harmonieus evenwicht vindt tussen ondernemen en gezin: Klaas
Vandenbroucke (Bakker Klaas - overdagbakker)
Schepper, maker, eenmanszaak, no-nonsense: Sep Verboom (Livable - industrial
designer)
Flandrien, zwoeger, ploeteraar met heel veel uithouding: Ömer Gök (Gök resto's)
Globetrotter, rondtrekker, nomade die Gent als uitvalsbasis heeft: Sylvie D'Hoor (De
Dansende Kameel - reisconcept voor gezinnen)
Indiana Jones, vertrouwt op zijn of haar instincten, denkt vooral in uitdagingen en niet in
problemen, no risk no fun: Charlotte Frans (Café Congé - buurtcafé in de Brugse Poort)
Marsverkenner, heeft geen limieten, is zeer ambiteus en verlegt grenzen: Louis
Jonckheere (Showpad - softwarebedrijf)
Geek, mee met al de nieuwste snufjes en gadgets, zet eerder zijn product/dienst op de
voorgrond dan zichzelf: Wouter Vermeylen (Yesplan - planningstechnologie)
Social Impact (Wo)Man, sociale ondernemer die inzet op het menselijk kapitaal en
sociale impact: Helena Gheeraert (Wonky - groentedips met geredde groenten)
Transformateur, actief in de circulaire en de deeleconomie: Karel Lootens (Wooncoop -
wooncoöperatie die woningen verhuurt, goed wonen betaalbaar maken voor een breder
publiek)
Verveller, herstarter, onderneemt met vallen en opstaan en laat zich niet tegenhouden
door tegenslagen: Yannick Claerman (Black dragon - Kombucha producent)

Programma Startfest 29 maart 2018

15.30 uur: Start event
15.30 tot 19.30 uur: Startersdorp
16 tot 17 uur: Plenair
17 tot 19 uur: Workshops
18 uur: Persmoment met rolmodellen
19.30 tot 20.15 uur: Salongesprekken
20.15 tot 22 uur: Knabbels en babbels op fijne beats

 
Deelname is gratis.

Informatie
Olivier De Cock, Manager Startersfabriek, gsm 0473 110 154, e-mail
olivier.decock@stad.gent

mailto:olivier.decock@stad.gent


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.

Bevoegd

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

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
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