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LEUVEN IS ZATERDAG ‘THE PLACE TO BE’ VOOR 

INVESTEERDERS EN ONDERNEMERS 
 

Zaterdag 17 oktober vindt in Leuven de tweede editie plaats van de KBC Securities 
Entrepreneurial Summit. Dit netwerkevent laat investeerders toe om een breed scala aan 
innovatieve topstarters uit België te ontmoeten. Daarnaast kunnen ze interessante 
uiteenzettingen volgen over crowdfunding en ondernemerschap in het algemeen.  
Alle bezoekers kunnen bovendien de talloze aanwezige partners (waaronder VOKA, Unizo en 
Agentschap Ondernemen) en marktspecialisten (o.a. Tom Simonts van Bolero) consulteren. 
Kortom: in Leuven zijn zaterdag alle ingrediënten voor een interessante investering verenigd op 
één overzichtelijke locatie. 
 
PARTNERS OM ONDERNEMERSCHAP IN BELGIË TE STIMULEREN 
Dit netwerkevent voor ondernemers en investeerders wordt georganiseerd  door KBC 
Securities, Bolero, Bolero Crowdfunding en Startit@KBC, in samenwerking met 17 partners 
waaronder Unizo, VOKA en Agentschap Ondernemen. Samen engageren ze zich om 
ondernemerschap in België verder te stimuleren. Aan de Entrepreneurial Summit nemen 
startende ondernemers deel uit Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en 
Limburg. 
 
THEMA IS ‘VAN BIERVILTJE TOT BEURSGANG’ 
Het centrale thema van deze Entrepreneurial Summit is ‘Van bierviltje tot beursgang’.  
Elk stadium in de ontwikkeling van een bedrijf komt aan bod: van creatief idee, over de 
zoektocht naar funding, tot een eventuele beursgang. Welk beursgenoteerd bedrijf startte 
immers niet met een innovatief idee? Met een uitgewerkt business plan en de juiste partners 
aan hun zijde, krijgen starters de nodige zuurstof om uit te groeien tot een bloeiend bedrijf 
met, wie weet, de beursbel binnen bereik. 
 
BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN DELEN HUN GROEIVERHAAL  
De sprekers op de Entrepreneurial Summit komen zowel uit de academische als uit de 
bedrijfswereld: 
Prof Dr. Ir. Bart de Moor (iMinds - KU Leuven) komt spreken over succesvolle start-ups aan de 
KU Leuven. Hij stond mee aan de wieg van 7 spin-off bedrijven en zijn wetenschappelijk 
onderzoek werd reeds bekroond met verschillende prijzen. 
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CFO Hilde Windels doet het groeiverhaal van Biocartis uit de doeken. Dit Belgisch-Zwitserse 
Biocartis met hoofdzetel in Mechelen ontwikkelde een mini-lab om bijna in realtime kanker op 
te sporen. In april 2015 ging het naar de Brusselse beurs en haalde 115 miljoen euro op. 
Peter Leys is sinds 2013 voorzitter van de raad van bestuur van Materialise, erkend jurist en 
ook lector aan de KU Leuven. Op de KBC Securities Entrepreneurial Summit onthult hij het 
groeiverhaal van deze Leuvense 3D-printing specialist. Materialise ontstond in 1990 en groeide 
uit tot een van de leiders op het vlak van 3D-printing software en services. Dit sinds 2014 
beursgenoteerde Belgische bedrijf ‘materialiseert’ letterlijk laagje per laagje het idee van hun 
klant. 
Dirk Lievens is chief match maker bij StartIt@KBC. Hij licht van naaldje tot draadje toe wat een 
bank kan doen voor starters.   
 
STAND-UP VOOR START-UP IN HET PITCH CAFÉ 
Niet alleen beursgenoteerde kleppers brengen hun groeiverhaal maar ook beloftevolle start-
ups mogen hun case 'pitchen’ voor een zaal vol potentiële investeerders in het Pitch Café. De 
’crowd’ gunde sommige starters zelfs een erepitchplaats op het podium in de grote aula van het 
Leuvense KBC-gebouw.Dat gebeurde tijdens de weken voorafgaand aan het event via een 
wedstrijd op de website van Bolero Crowdfunding. Het publiek stemde volgende starters tot 
winnaars: Conversation Starter, de Crowdbeamer, Froomit, POM Addocted, RestOcheck en 
UPrince. 
In totaal biedt de KBC Securities Entrepreneurial Summit aan zo’n 30 startende ondernemers 
een ‘booth’ of standplaats aan. De aanwezige start-ups komen uit Vlaams-Brabant, Antwerpen, 
Oost- en West-Vlaanderen en Limburg. 
 
MEER DAN 1000 INSCHRIJVINGEN VAN INVESTEERDERS 
Maar liefst 1000 retail-investeerders schreven zich vooraf in om de 30 start-ups te ontmoeten 
die zich komen voorstellen op de KBC Securities Entrepreneurial Summit. 
 
DIVERS PROGRAMMA, INCLUSIEF PANELGESPREK MET O.A. NEOSCORES 
Doorlopend tussen 9u en 16u kunnen alle bezoekers kennismaken met de verschillende 
aspecten van ondernemen en investeren, omringd door experten. Via diverse activiteiten 
brengt de Summit beloftevolle startende ondernemers en investeerders in contact met elkaar. 
Er staat ook een panelgesprek op het programma waaraan o.m. Bart van der Roost (CEO 
neoScores) deelneemt. NeoScores is dé Belgische starter die digitale partituren op de 
wereldkaart zette. Dit bedrijf werd in Zuid-Korea verkozen tot 'op één na beste start-up ter 
wereld' en door VOKA bestempeld als 'meest beloftevolle starter'. NeoScores heeft bovendien 
reeds een overgefunde Bolero Crowdfunding campagne op zak. 
Het panelgesprek wordt gemodereerd door Koen Hoffman (CEO KBC Securities). Ook Bart de 
Moor (KU Leuven en iMinds), Peter Leys (Materialise) en Hilde Windels (Biocartis) nemen 
hieraan deel. 
 
 

-============================================================================= 
 

http://crowdfunding.fb.mi.addemar.com/c70/e544498/hc6994/l8566/index.html
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De Belg en Crowdfunding in cijfers: 

 1 op 2 Belgen weet wat crowdfunding is.  

 7,4% van de Belgen heeft al aan een crowdfundingcampagne deelgenomen. 

 1 op 4 Belgen overweegt te investeren in crowdfunding. 

 84% van de actieve crowdinvestors wil het opnieuw doen. 

 5 redenen waarom Belgen investeren in crowdfunding: financiële, functionele, sociale , 

innovatie en emotionele aspect. 

 4 types van investeerders in crowdfunding: socio-, inno-, emo- en buddyvestor.  

Meer cijfers op https://bolero-crowdfunding.be/nl 
(Bron: studie ‘De Belg en crowdfunding’, oktober 2015, iVOX in opdracht van Bolero 
Crowdfunding) 
 
Bolero Crowdfunding  in cijfers: 

 1ste crowdfundingplatform ter wereld dat door bank/online broker zelf opgericht werd. 

 2 jaar na oprichting in 2013 telt Bolero Crowdfunding meer dan 10.000 leden. 

 3 deals succesvol afgerond op het Bolero Crowdfunding platform 

 100.000 = opgehaalde bedrag voor neoScores 

 132.000 = opgehaalde bedrag voor BensBugs 

 81.500 = opgehaalde bedrag voor InclusieInvest 

  +10.000 leden op 2 jaar tijd 

 Enkele tientallen X 1.000.000 euro per jaar: “het verwachte bedrag waarnaar Crowdfunding 

in België de komende jaren kan doorgroeien. Crowdfunding lijkt vandaag een hype, maar 

het is een blijver,” aldus Koen Schrever, CEO Bolero Crowdfunding.  

De KBC Securities Enterpreneurial Summit 2015 in cijfers: 

 1 adres: KBC-gebouw, Brusselsesteenweg  100, Leuven.  

 1 Pitch Café met speaker’s corner. 

 2 minuten per pitch, per starter in het Pitch Café of op het groot podium. 

 2 beursgenoteerde bedrijven delen hun groeiverhaal: Biocartis en Materialise. 

 3 food trucks (eveneens start-ups) die de catering op het event verzorgen: Kasserol, 

BensBugs en ChefKrok. 

 4 organisatoren: KBC Securities, Startit@KBC, Bolero en Bolero Crowdfunding. 

 17 partners waaronder VOKA, Unizo en Agentschap Ondernemen. 

 26 pitches van elke startende ondernemer. 

 30 jonge ondernemers aanwezig uit 5 Vlaamse provincies:  

- 2 uit Limburg (Airobot en BensBugs) 

- 3 uit West-Vlaanderen (UPrince, Zora Robot, Rosa Care) 

https://bolero-crowdfunding.be/nl
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- 5 uit Oost-Vlaanderen (Chef Krok, Bainisha, GeoView, Bubble Post en 

Investimmo)  

- 9 uit Vlaams-Brabant (Binarta, Froomit, RestOcheck, Green Tech Aircraft, Sagio, 

Tsjing, POM, Fietsatelier en WOW!) 

- 11 uit Antwerpen (Scool , De Fermetisten, Campr, Conversation Starter, Bao 

House, Salesflare, Biocartis, Boxigen, YouRin, Novosanis en Crowdbeamer) 

 +1000 potentiële investeerders schreven in voor deelname aan KBC Securities 

Entrepreneurial Summit. 

Alle informatie over de KBC Securities Entrepreneurial Summit:  
https://bolero-crowdfunding.be/nl/news-events/events-webinars/van-bierviltje-tot-beursgang-
ontmoet-de-ondernemers-van-morgen 
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