Brussel, Gent, 21 maart 2016

Because experience is the best teacher

Belfius Bank in zee met Gentse ondernemerscommunity Aerey
om startups een boost te geven
Nieuwe incubator The Birdhouse: 15 mentoren, 5 start-ups, 6 maanden
intensieve begeleiding en 100 % ondernemerschap
Inschrijvingen tussen 21 maart en 15 april 2016
In 2015 werden in België meer dan 87 000 ondernemingen opgericht, een recordaantal dat 4 %
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hoger lag dan in 2014 . Dit is een teken dat het economische klimaat opklaart en dat de
ondernemingszin in ons land aan het stijgen is. Van die nieuwe ondernemingen zullen er
helaas duizenden de kaap van drie jaar niet halen. Zonder te spreken van de talrijke projecten
die onder het stof blijven liggen, omdat de ondernemers geen gehoor vinden bij banken en
investeerders. Om de (toekomstige) starters van in het begin te begeleiden bij de oprichting
van hun onderneming en hun kans op slagen zo groot mogelijk te maken, heeft Belfius een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Aerey, een in Gent gevestigde ‘community voor en
door ondernemers’ en zijn incubator voor startups The Birdhouse. Het doel: starters helpen
groeien dankzij de ervaring van doorwinterde ondernemers. De incubator is op zoek naar vijf
beloftevolle start-ups met een innovatief en schaalbaar idee. Inschrijvingen tussen 21 maart en
15 april 2016.
Een onderneming oprichten en laten groeien vergt meer dan ideeën en zin om te slagen. Hoe ga ik
mijn project structureren? Hoe van het stadium van het idee overstappen naar dat van het product?
Hoe ga ik dat product positioneren en verkopen? Start ik het best als zelfstandige of als vennoot? Hoe
een businessplan opstellen? Waar vind ik de noodzakelijke waarborgen en eigen middelen om een
financiering te krijgen? Welke fouten moet ik vermijden en welke punten mag ik zeker niet vergeten
om mijn bankier te overtuigen? Allemaal vragen waar jonge en toekomstige ondernemers mee
worstelen. Om hen te helpen ze te beantwoorden, gaat Belfius scheep met de Gentse
ondernemerscommunity Aerey en zijn nieuwe incubator voor start-ups The Birdhouse.
Mentality eats business plan for breakfast
The Birdhouse is een incubatorprogramma dat ervaren ondernemers samenbrengt met jonge startups
die worden begeleid in een traject van zes maanden. The Birdhouse mikt in zijn eerste applicatieronde
op ambitieuze startups met een innovatief en schaalbaar idee. Essentieel is dat de starters naast een
degelijk business plan vooral ook over de juiste ondernemersmentaliteit beschikken om van hun
startup een goed draaiende onderneming te maken.
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The Birdhouse is gegroeid vanuit de ondernemerswereld en is een coöperatieve vennootschap van
Aerey en een vijftiental ervaren ondernemers. Ook de partners van Aerey, waaronder Belfius, leveren
met hun steun en expertise een belangrijke bijdrage voor The Birdhouse.
Start-ups kunnen eenvoudig inschrijven door een onlineformulier in te vullen op de website van Aerey.
Na een eerste selectie mogen tachtig start-ups hun idee toelichten tijdens een persoonlijk gesprek met
Aerey en de mentoren. Daaruit worden vijftien start-ups weerhouden. Zij krijgen een ticket voor een
bootcamp waarbij ze twee weken intensief samenwerken met mentoren en partners. Na drie
pitchrondes blijven uiteindelijk de vijf beste start-ups over die vanaf juni zes maanden lang onderdak
krijgen in het nest van The Birdhouse in Gent. Daar kunnen ze rekenen op het mentorship van de
ondernemers en hebben ze toegang tot alle kennis en ervaring van de mentoren.
Voor ondernemers, door ondernemers
Via deze samenwerking met Aerey wil Belfius starters professioneel begeleiden en laten delen in de
kostbare ervaring van andere, gevestigde ondernemers, om hun projecten te structureren en met
succes te bekronen. Op die manier probeert Belfius een oplossing aan te reiken voor één van de drie
grootste moeilijkheden bij de oprichting van een onderneming.
Deze nieuwe service vormt een aanvulling bij het advies op maat dat haar 500 Business Bankingspecialisten over het hele land verstrekken, en bij de samenwerkingsakkoorden die Belfius al heeft
gesloten met de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds om starters over de
twee andere struikelblokken te helpen, namelijk de toegang tot krediet tegen interessante
voorwaarden en de in te brengen waarborgen om een financiering te krijgen.
Mede dankzij die akkoorden, zijn stevige lokale verankering en zijn beslissingscentrum in België, heeft
Belfius in 2015 bijna 11 000 nieuwe starters gesteund bij de realisatie van hun projecten. Zo is het
totale aantal starters die klant zijn bij Belfius in drie jaar tijd met liefst 22,4 % gestegen.

Meer weten over The Birdhouse:
http://aerey.be/2016/03/nieuwe-incubator-the-birdhouse-start-met-eerste-applicatieronde/
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