
De Startersfabriek verhuist naar de Ferdinand
Lousbergskaai

De Startersfabriek verlaat NEST en trekt op 1 juni 2018 naar haar nieuwe, tijdelijke
stek in de Lousbergskaai. Daar zal het verder elke prestarter, starter, start-up en
prille groeier in Gent wegwijs maken in de wirwar van organisaties die specifieke
professionele ondersteuning of begeleiding bieden bij de start of verdere groei van
een onderneming.
 
De Startersfabriek wil starters nog meer kans op slagen geven. Dat doet ze door hen te
matchen met de juiste expert-partners die hen vooruithelpen. Door hen in contact te
brengen met even enthousiaste starters op het Starterssalon. Door alle Gentse
startersinitiatieven te bundelen op een platform. Door hen de weg te wijzen in het Gentse
starterslandschap.              
 
De Startersfabriek verlaat NEST en trekt naar haar nieuwe, tijdelijke stek in de
Lousbergskaai 32. Daar wordt de verdere fysieke werking van De Startersfabriek
gegarandeerd. Vanaf 1 juni 2018 zullen de Starterssalons en zitdagen plaatsvinden in de
nieuwe locatie. Ook is er ruimte voor workshops, kleinere events, enzovoort. Starters
kunnen vanaf dan ook een afspraak maken om langs te komen.



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.

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