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PETER DE GROOTE

E
ind2011. LorenzBogaert enSe-
bastien de Halleux lopen el-
kaar tegenhet lijf aandevoor-
avondvandeTEDx-conferentie
in Brussel. Ze besluiten samen
een pint te gaan drinken. Ze

kennen elkaar slechts oppervlakkig,maar
aangespreksstofgeengebrek.Bogaert isop
datmomentoverzijnpiekheenmetNetlog,
de sociaalnetwerksite die hij in 2007 met
zijnvriendToonCoppensoprichtte.Voorde
HalleuxenPlayfish,zijnbedrijfdatspelletjes
ontwikkelt voordegroteNetlog-concurrent
Facebook, gaat het net almaar harder.
‘Do you know this kid named Davy

Kestens’, vraagt de Halleux plots. Bogaert
schudt het hoofd, haalt zijn iPhone uit zijn
broekzakengoogeltdenaamvan ‘thatkid’.
Alshij zijn telefoonweerwegstopt, staatzijn
besluit vast: alsdekanszichvoordoet, zalhij
geld investeren in Kestens’ project. En zijn
kompaan Coppens, die zal hij overtuigen
ommeetestappen. ‘Zonderechtgehoordte
hebbenwaarmeeKestenspreciesbezigwas,
hakte ik de knoopdoor’, zegt Bogaert goed
twee jaar later. ‘Ik voeldedatweerbijmoes-
ten zijn. Het enthousiasme van deHalleux
trokmeoverdestreep.Alseenmanmetzo’n
staat van dienst wild is van iets, dan is dat
een kwaliteitslabel.’
Januari 2012. Kestens haaltmet zijn be-

drijfje 1,125miljoen dollar op bij een lange
lijst investeerders, onderwie deHalleux en
het duo Bogaert-Coppens. Van de goed
draaiende start-up Sparkcentral is op dat
moment nog geen sprake. Kestens’ project,
datdannogTwitsparkheet, isnogmaareen
embryonaalplanvooreentoolwaarmeebe-
drijven gesprekken over zichzelf op demi-
croblogsiteTwitterkunnenmonitoren.An-
dere klinkendenamendiemee inhet kapi-
taal stappen, zijn die van José Zurstrassen
(ex-Skynetenex-Keytrade),PeterHinssenen
AndréDuval. Vooral dewisselwerking tus-
sen die laatste twee heeft erg veel weg van
die tussen Bogaert en deHalleux.
‘Sinds een jaar of twee hebbenHinssen

en ikeengoederelatie’, zegtDuval. ‘Hij isde
ICT-man, ik de marketingman, en allebei
stelden we vast dat onze werelden elkaar
steedsmeeroverlapten.Danga jepingpon-
gen, ideeënuitwisselen.Opeendagmaakte
hijmeattentopTwitsparkvanDavyKestens.
Zoudatookgeen investering voor joukun-
nen zijn?Hinssenwas enthousiast over de
IT-kantvandezaak,dus ikgingKestens’pro-
ject ook eens vanuitmarketingperspectief
bekijken. Ik benmee ingestapt omdat het
mij een relevant project leek, maar ik ben
vooral voortgegaan op Hinssens advies.
Twitsparkwasnogpril.AlseenIT’eralsHins-
sen overtuigd is, dan leun je daarop.’

Lunch van 100.500 dollar
Een-tweetjes zoals die tussenBogaert ende
Halleux en Hinssen en Duval duiken de
jongste jarensteedsmeerop inBelgië.Vaak
zijn het ondernemers die er al een ofmeer-
derecarrières inde internet-of technologie-
wereldhebbenopzitten.Zeslaandehanden
inelkaarenpompensamenineenergvroeg

stadium geld in bedrijven uit de digitale
economie van een nieuwe generatie van
meestal veel jongere ondernemers. Dat
doen ze gretig en zonder al te veel graaf-
werk. Vaak vertrouwen ze op het oordeel
van een collega-ondernemer voor ze hun
portefeuille bovenhalen.
Bij die ‘business angel investments’ gaat

het telkens ombedragen van 50.000 euro
tot enkele honderdduizenden euro’s. Rela-
tief kleine sommen,maarwelbroodnodige
centen voor startende creatievelingen. Veel
van die investeringen blijven onder de ra-
dar, omdat weinig ondernemers ermee te
kooplopeninwelkepiepjonge-endusvaak
behoorlijk risicovolle -bedrijfjeszehuncen-
tenhebbengestoken.Maaruit databanken
en gesprekken valt toch een bloeiend net-
werktedistilleren.Eenfijnmazigvlechtwerk
dat langzaam maar zeker een rist straffe
start-ups begint op te leveren.
Behalve inSparkcentral komendezelfde

namen terug in een paar andere media-
genieke dossiers. Zurstrassen, Hinssen, Bo-
gaert enCoppens zitten samen in het kapi-
taal van Scanadu, demedische start-up van
Walter De Brouwer. Bogaert, Coppens en
Zurstrassen zijn danweer alle drie betrok-
kenbijNewsmonkey,de journalistiekestart-
up die vorigeweekwerd voorgesteld. Cop-
pens enBogaert investerenophunbeurt in
MondialTelecom,hetbedrijfjevanZurstras-
sen dat de succesvolle Telenet-applicatie
Triiing ontwikkelt.
Bogaert,HinssenenZurstrassen:alledrie

kennen ze elkaar uit een vorig leven. Al
speelt stomtoeval somsookeenrol. Zostel-
deWalterDeBrouwerooitaanBogaertvoor
zijnbedrijfMassiveMedianaardebeursvan
Londen te brengen. Dat ging in laatste in-
stantie niet door,maar tijdensde lunchdie
debeursgangmoest beklinken, overtuigde
De Brouwer Bogaert wel 100.000 dollar in
Scanadute investeren. ‘EndanwasDeBrou-
wer zijn kredietkaart nog vergeten. Dus ei-
genlijk heeft die lunchmij 100.500 dollar
gekost’, zegt Bogaert lachend.
‘Gaandeweg iseennetwerkontstaanvan

mensen die elkaar respecteren en vertrou-

wen’, legtHinssenuit. ‘Hetgaatommensen
die in hetzelfde veld actief zijn of geweest
zijn, elkaar gevolgd hebben en zijn blijven
volgen.Wie een technologie start-up heeft
gerund,voelt zichvaakalverbondenomdat
het allemaal zo intens is: demoeilijke start,
de kritiek overwinnen, vechten tegen de
hype, blijven volhouden. Wat je vandaag
ziet, isdatdatnetwerkaf entoesamenkomt
in bepaalde dossiers.’ Duval: ‘Stel het niet
voorals eengroepoudereondernemersdie
wat gaan avonturierenmet enkele zakken
geld. Niemand van ons is klaar om thuis te
zitten en af en toe een golfballetje te slaan.
Dewereld verandert en is al veranderd, en

daarwillenwebij zijn.’
De ledenvanhetnetwerkwerken

nietalleensamenomdater tijd,geld
engoesting is.Maarvaakookomdat
ze een bezorgdheid delen: kapitaal
voor de lancering van een techno-

logiestart-upligtnietvoorhetgrijpeninBel-
gië. Overheidsinitiatieven, zoals Business
AngelNetworkVlaanderen, lopenover van
degoedebedoelingen,maar schieten soms
te kort als het op technologische expertise
aankomt.Eendurfkapitalist alsGimv,waar-
in de Vlaamse overheid nog een kwart van
de aandelen aanhoudt, kijkt pas naar een
dossier als het in een verder gevorderd sta-
diumzit.Enookdemeestepureprivéspelers

hebben een voorkeur voor rijpere dossiers
waarminder risico aan vasthangt, een ten-
densdiede voorbije jaren alleenmaar ster-
ker isgewordendoordekredietcrisis.Waar-
door de voorbije jaren flinkwat technolo-
giestart-ups stierven nog voor ze goed en
wel geborenwaren.
‘Bogaertencovulleneengat indemarkt’,

zegtde jongeondernemerPieterjanBouten,
die zich enkele jaren geledenmet de tech-
start-upsShowpadenInthePocketvanNet-
logheeftafgescheurd. ‘Wehaddenhetgeluk
datweopeenenthousiaste investeerderuit
Nederland zijn gestoten. Diewas bereid na
zes maanden en na één gesprek 150.000
euro in InthePocket tepompen, inruil voor
10 procent van de aandelen. Die eerste en-
thousiastebelieverheb jenodig. Iemanddie
in jeverhaalgelooftopeenmomentdatnog
geen sprake is van klanten of winst.’
Hinssen: ‘Groeifinanciering,zoals je inSi-

liconValleywel hebt, is bijna onbestaande
in België voor techstart-ups. Dat is eenpro-
bleem.Hetkannietdebedoelingzijndat ta-
lentvolle bedrijfjes niet verder raken dan
een kleine financieringsronde bij vrienden

DeBelgische
springplank
naarSilicon
Valley

We hebben geen nobele
missie om Vlaanderen te
redden. We willen ervoor
zorgen dat talentvolle
bedrijjes verder geraken
dan een financieringsrondje
bij vrienden en familie.

MANAGING PARTNER ACROSS

PETER HINSSEN

Terwijl depiepjongeLimburger
DavyKestensmet zijn internet-
bedrijfje Sparkcentral furoremaakt
in SanFrancisco, stoomteencollec-
tief Belgische topondernemersde
volgendegeneratie techentrepreneurs
klaar inde coulissen. ‘Waaromzou
hetnieuweGoogleof Facebookniet
uit België kunnenkomen?’
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Oprichter van vier technologiebedrij-
ven, partner vanAcrossGroup. Actieve
maardiscrete investeerder in techno-
logiestart-ups. Stak geld inondermeer
Sparkcentral enNallian, en treedt op
als coach. Is betrokkenbij Volta Ven-
tures. Onderhoudt sinds eenpaar jaar
goed contactmet AndréDuval.Heeft
‘veel respect’ voorBogaert.

Peter Hinssen

Oprichter en lange tijd topmanvanhet
reclamehuisDuvalGuillaume. Startte
eerder dit jaarmet zijn investerings-
vehikelDuvalUnion. Investeerde in
Sparkcentral enmetDuvalUnion in
Zamante, een sociaal netwerk voorde
voetbalwereld. Onderhoudt goed con-
tactenmet ondermeer PeterHinssen
en ex-Telenet-topman JanVorstermans.

André Duval
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enfamilie.Nee,wehebbengeennobelemis-
sie omVlaanderen te redden.Wewillen er
wel voor zorgen dat promising talent hier
meer kansen krijgt.’

Business angel Belfius
Veel ondernemers die nude krachten bun-
delen, weten nog goed hoemoeilijk het in
‘huntijd’was. ‘Toen ik in2001Clear2Payop-
richtte, moest ik eerst de boer op met een
goed idee op een bierkaartje. Dat heeftme
veel avonden op café, en heel veel bier ge-
kost’, grinnikt Jürgen Ingels, samenmet Pe-
ter Hinssen betrokken bij startups.be, een
platformdat eerderdit jaarwerdopgericht
om techstarters opweg te zetten.
Bogaert: ‘In onze tijdwarenbusiness an-

gels ex-industriëlen die zich verveelden. Ze
begrepenniets van digitale economie. Ook
bij de banken kregenwemoeilijk geld los.
Uiteindelijk zijn we via de vader van Toon

Coppens bij een zelfstandig filiaal van Bel-
fius (toen nogDexia, red.) in Aalst terechtge-
komen.Diehebbenwelwat risicogenomen.
JezoukunnenzeggendatBelfiusBankAalst
een beetje onze business angelwas.’
Maarwaarommaken creatieve techneu-

ten niet onmiddellijk de overstap naar Sili-
con Valley? Kapitaal en knappe koppen in
overvloed, én een enormemarkt. ‘Zo’n ver-
huis ligt niet altijd voor de hand’, zegt Bo-
gaert. ‘Sommigestartershebbeneenpartner
en kinderen. Die kan je niet altijd op een-
twee-drieoverplaatsennaarhetandereeind
vandewereld. Ikzegvandaagnogaltijd: ‘Als
je kan verhuizen, verhuis dan.’ Maar het is
geen fetisjmeer ommensen zo snelmoge-

lijk naar de VS, Londen of Berlijn te sturen.
Voor demensen die hetmoeilijk onderne-
menmaar fantastisch levenvinden inBelgië
biedenwijeentussenoplossingaan.Eenma-
nier waarop ze langer hier kunnen blijven,
vooraleer ze de sprongmaken.’
De tijddiede jongeondernemers inBel-

gië spenderen, gaatniet verloren.Wantwie
doorhetnetwerkwordtopgepikt,krijgtniet
alleen toegang tot centen. ‘De ervaring die
wemeebrengen, lijktme nog belangrijker
dan het geld’, zegt Jürgen Ingels, topman
vanClear2Pay. ‘Als wemeer Belgische start-
upsnaardeValleywillenkrijgen,moetenwe
jonge ondernemers helpen te vermijden al
te veel fouten temaken.Want je kanerheel
watmaken, ik loopnogelkeweekmetmijn
hoofd tegendemuur.’ Een voorbeelduit de
praktijk: bij Newsmonkey zal Coppens er
meeoverwakendathetplatformwaaropde
nieuwssite zal draaien, top blijft. Bogaert:
‘We zijnmet Netlog afgetroefd door Face-
book omdatwe nietmeer het beste,meest
gebruiksvriendelijke platform aanboden.
Vanuit die ervaring gaanweNewsmonkey
proberenhelpen.’
In sommige dossiers werkt het ook om-

gekeerd. Zo stak Jonas Dhaenens van het
webhostingbedrijf Combell 400.000 euro
in Cardwise, de start-up van Boris Bogaert,
debroer vanLorenz. ‘Als lid vande raadvan
bestuurbreng ikmijnervaringmee.Maar ik
pik erookdingenop:hoe eenanderbedrijf
werkt,opwelkeproblemenhetstuit,hoehet
dieoplost.Dat isontzettend leerrijk, ikdenk
voorheel veel techondernemers.Velenheb-
benhunhele leven bij hetzelfde bedrijf ge-
werkt.Door te investeren ineenstart-up leer
je een ander stuk vande sector kennendan
het deelwaarin je zelf actief bent.’

Prinselijke missie
Maarhethoofddoelblijft: Belgische techno-
logiestart-ups naar Silicon Valley loodsen.
En dat proberen de leden van het netwerk
op verschillendemanieren. Door hun con-
tacten indeVS, opgebouwd in een vorig le-
ven, aan te sprekenbijvoorbeeld. ‘DavyKes-
tens is eenstraffekerel,maarhij zounietge-
raakt zijn waar hij nu staat zonder enkele
belangrijke contacten die hem zijn aange-
reikt’, zegtHinssen. ‘VooralSebastiendeHal-
leux heeft een belangrijke rol gespeeld. En
jehebtnietenkelhetadressenboekjenodig.
Als iemand als de Halleux achter je gaat
staan,danmaaktdat indrukindeValley.Het

geeft je geloofwaardigheid, waardoor deu-
renopengaan.Daarkangeenenkeleprinse-
lijkemissie tegenop.’
‘Hetvliegtuignemenenzomaarwatgaan

rondlopen in de Valley werkt niet’, vult In-

gels aan. ‘Je moet weten waarheen, welke
durfkapitalisten jeprojectmogelijk kan in-
teresseren. Kijk, we proberen ervoor te zor-
gendatmeer Belgische bedrijven in deVal-
ley raken. Dat de springplank naar ginder
beterwerkt. Er isgeenenkele redenwaarom
het volgende Google of Facebook niet uit
België zou kunnen komen. Talent genoeg,
wemoetenhetenkelaanboren.Endat isook
goedvoordeBelgischeeconomie.Clear2Pay
is ook groot geworden in het buitenland,
maar het hoofdkwartier ligt wel in België.
Met het Belgische Google of Facebook kan
het net zo gaan.’
‘Somskanje jongeondernemersdienaar

deVStrekken,helpenmetkleinedingen.Bij-
voorbeelddoorhunduidelijk temakenhoe
ze zichmoeten gedragen als ze eenpresen-
tatiegevenvooreendurfkapitalist terplaat-
se. Ontzettend belangrijk, want die krijgen
twintig tot dertig businessplannen in één
dag te zien. Ik leg dan uit dat je in je busi-
nessplannietmoetafkomenmetprognoses
voor de komende tien jaar, dat er altijd een
cashflowstatementbijmoetzittenendathet
nooit eengoede indrukmaakt omenkel de
CEOaanhetwoord te laten.Als jedie zaken
nietweet, ga je demist in.’

Dathetdeondernemersmenens is,blijkt
uitenkeleopmerkelijke recente initiatieven.
AndréDuval stampte eerder dit jaar Duval
Unionuitdegrond,een investeringsvehikel
voor jonge technologiebedrijfjes indemar-
ketingsfeer. Hij bedachtdenaamenbracht
sponsors aan voor Het Atelier, de cowor-
kingspacevandeBelgischekamervankoop-
handel die op 1 januari inNewYork opent.
‘Het Ateliermoet een landingsplaats of een
tussenstop worden in de tocht van België
naarSanFrancisco.VanuitNewYorkkunnen
Belgischestart-upszichmetde juisteomka-
deringontplooienencontactenzoeken.Om
later opgemerkt teworden door durfkapi-
talisten aan deOostkust of door te stomen
naar deValley.’

Slagkracht
Duval,PeterHinssenenDavyKestenszorgen
erookvoordatBelgische techstartersdiede
sprong naar de VS willen wagen hun weg
vinden in Silicon Valley. Yoeri Roels van de
start-up Yambla verkent aan de hand van
hun adresboekje enkelemaanden het ter-
rein. Roels: ‘Ik ontmoet hier behalve Davy
KestensondermeerdeBelgenvanShowpad
en Storify (Xavier Damman). Uit die ge-
sprekken leer ikhoewehierkunnenstarten,
hoe demarkt in elkaar zit, wat de struikel-
blokkenzijn.’Hinssen: ‘En ikhoudregelma-
tigcontactviaSkypeomzijnvooruitgangte
volgen.’ TegelijkkrijgtHinssen feedbackvan
zijncontacten indeValleyoverwelke indruk
een jonge starter als Roelsmaakt. ‘Zo leer ik
of iemand het in zich heeft omhet daar te
maken. Als hetmenenswordt, kan ik de te-
lefoonnemenenLorenzBogaertof JoséZur-
strassen erbij roepen.’
Hinssen is ook betrokken bijmisschien

wel hetmeest ronkende initiatief dat van-
daag in de steigers staat om de Belgische
aanwezigheid in de Valley een boost te ge-
ven. Samenmet Jürgen Ingels, Jan Vorster-
mans(ex-operationeeldirecteurbijTelenet),
Jonas Dhaenens en GuyWeyns is hij stich-
tendpartnervanVoltaVentures, eenVlaams
fondsvoor technologiestart-upsdateenvan
de komende weken boven de doopvont
wordt gehouden. Op termijn, en met de
hulpvanexterne investeerderszoals institu-
tionelebeleggers envermogende individu-
en,moet Volta Ventures een slagkracht van
30miljoeneurokrijgenomstart-ups te lan-
ceren.Om later, als het iet of watmeezit, de
hoofdvogel af te schieten in SiliconValley.

V
ijf Vlaamse business angels
slaan de handen in elkaar en
richtenVolta Ventures op, een
fonds dat veelbelovende ICT-

bedrijven in een vroeg stadium van ka-
pitaal wil voorzien. Het gaat om Peter
Hinssen (Across), Jan Vorstermans (ex-
Telenet), Jürgen Ingels (Clear2Pay), Jonas
Dhaenens (Combell) enGuyWeyns (ex-
Goldman Sachs enMorgan Stanley)
Deplannenwordensnel concreet. OP

ditmomentwordenanderebusinessan-
gels gepolst ommee te stappenopbasis
vanhunexpertise. Debedoeling isomte-
genmiddenvolgendjaaroperationeel te
zijn en een fonds te hebben waarbij,
naast de vijf stichtende leden, een twin-
tigtal anderebusiness angels betrokken
zijn. De stichters stoppen elkminstens
50.000 euro in het fonds.
Zodra alle business angels aanboord

zijn, wil Volta Ventures geld ophalenbij
institutionele beleggers (banken en an-
dere ‘beroepsbeleggers’)envermogende
individuen. Het is de bedoeling tot een
slagkracht van 30 miljoen euro te ko-
men.Omdezaken inproportie teplaat-
sen: een investering in een technologie-
bedrijf in opstartfase - de zogenaamde
zaaikapitaalronde - bedraagt veelal tus-
sen 50.000 en 500.000 euro.De volgen-
de ronde, die Volta Ventures ook voor
zijn rekeningwil nemen, bedraagt snel
2miljoen euro.
FilipVandamme,dievandaagbijBar-

co ondermeer verantwoordelijk is voor
defusiesenovernamesenineenvorig le-
ven betrokken was bij het Flanders
Language Valley Fund, gaat Volta Ven-
tures leiden. ‘In België bestaat nogniets
vergelijkbaars’, maakt hij zich sterk.
‘Durfkapitalisten zijn de voorbije jaren
inheelEuropaopgeschovennaargrotere
dossiers die in een later stadium zitten.
Dat heeft tot een financieringskloof ge-
leid, en diewillenwij helpendichten.’
Volta Ventures betonneert de facto

vooreengrootdeelde informelecontac-
tendiedevoorbije jaren tussenbusiness
angels inons landzijnontstaan. (ziehier-
naast)Deondernemers hopen via Volta
Ventures op een meer gestructureerde
manier interessantedossiersaan te trek-
ken, het risico te spreiden enmeer suc-
cesvolle exits te realiseren. De business
angels treden niet alleen op als geld-
schieters, zegaandebedrijvendiezeaan
boordhalen ook coachen.
‘Op termijnmoet Volta Ventures er-

voor zorgen datmeer jongens als Davy
Kestens tot in Silicon Valley raken’, zegt
Vandamme. ‘Maar ineerste instantiezul-
len we startende techbedrijven langer
hierkunnenhouden,omdatzehiervroe-
ge financiering vinden.’PDG

ICT-fonds
van30mil-
joeneuro
opkomst

Je hebt een eerste
believer nodig. Iemand
die in je verhaal gelooft
op eenmoment dat
nog geen sprake is
van klanten of winst.

JONGE ONDERNEMER ACHTER

SHOWPAD EN IN THE POCKET

PIETERJAN BOUTEN

Samenmet ToonCoppenshet brein
achter het sociaal netwerkNetlog en
het datingplatformTwoo.Nog altijd
internetondernemer,maar investeert
ook inondermeer Sparkcentral
(DavyKestens), Cardwise, Scanadu
(WalterDeBrouwer),Mondial Telecom
(Jose Zurstrassen) enNewsmonkey
(50.000 euro).

Lorenz Bogaert

Stondaandewieg van Skynet enKey-
tradeBank. Betrokkenbij Newsmonkey
met zijn crowdfundingplatformMy-
MicroInvest.Werdbij Newsmonkey
geïntroduceerddoor LorenzBogaert,
die hemkendeuit zijnNetlog-tijd. Kent
PeterHinssen sinds de jarennegentig.

José Zurstrassen

Serieondernemer. Voormalig eigenaar
vanhet privéjetbedrijf Abelag. Inves-
teert in vastgoed en in internetprojec-
ten,waaronderNewsmonkey (100.000
euro). ‘Omdathet eenbedrijf is dat keu-
zes durft temaken.’ Leerdedaar Lorenz
Bogaert kennen, die ‘zeker nog zaken
methemzal doen’.

Jan Poppe

Topmanvanhetwebhostingbedrijf
Combell. Kwamdoordeklantenrelatie
tussenCombell enNetlog in contactmet
LorenzBogaert. Investeerde 400.000
euro inCardwise, de start-up vanBoris
Bogaert, broer van Lorenz. ‘Vooral op
basis vanhet teamdat ermeebezig is.’
Is betrokkenbij Volta Ventures.

Jonas Dhaenens

CEOvan iMinds, eenplatformdat in
opdracht vandeVlaamseoverheid
jonge ICT-starters begeleidt. Onder
meerVolta Ventures komtuit zijn
koker.Heeft als iMinds-baas eenbij-
zonderuitgebreidnetwerk.

WimDeWaele

Voormalig operationeel directeur van
Telenet. Bestuurder bij iMinds. Onder-
houdt goede contactenmetAndré
Duval. InvesteertmetQunova in star-
tendebedrijven zoals de software-
ontwikkelaar Limecraft. Treedt net
alsHinssenopals starterscoach.

Jan Vorstermans

Maakte furore in SiliconValleymet
de spelletjesontwikkelaar Playfish, die
in 2009aanElectronic Artswerd ver-
kocht. Overtuigde LorenzBogaert om
te investeren in Twitspark vanDavy
Kestens. Goed contact vanAndréDuval.
Heeft een indrukwekkendAmerikaans
adressenboekje.

Sebastien deHalleux

Oprichter en topmanvanClear2Pay. Is
net als PeterHinssen enWimDeWaele
betrokkenbij het startersplatform star-
tups.be. Investeert in start-upsmet focus
op internet, finance enbigdata,waar-
onder Citymesh enNGData van LucBur-
gelman (ex-Porthus). Zit in de raad van
bestuur vanRight Brain Interface, het
bedrijf vanBart VanCoppenolle.

Jürgen Ingels

Ik zeg nog altijd:
als je kan verhuizen,
verhuis dan. Maar het
is geen fetisj meer.
Voor wie het moeilijk
ondernemen maar
fantastisch leven vindt
in België, bieden we
een tussenoplossing.

OPRICHTER MASSIVE MEDIA

LORENZ BOGAERT
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