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Persbericht 

Partnership tussen Belfius Bank en Solvay Entrepren eurs 

 

Belfius hoofdsponsor van de Start Academy for Young Entrepreneurs 

Inschrijven kan tot 8 oktober 2013  

Finale op 12 december 2013 

 

Belfius Bank heeft een samenwerkingsovereenkomst ge sloten met Solvay Entrepreneurs, de 
entiteit van de Solvay Brussels School of Economics and Management van de ULB die de 
opleiding en de begeleiding van ondernemers en KMO- bedrijfsleiders bundelt. Zodoende wordt 
Belfius Bank de voornaamste partner van de wedstrij d Start Academy for Young Entrepreneurs en 
neemt het onder meer ook deel aan de seminars rond de (bank)financiering van KMO’s. 

Volgens de meest recente studie van “Global Entrepreneurship Monitor” (London Business School en 
Babson College, USA), bedraagt de totale ondernemingsindex in België 5,2 %, dat is een stuk lager dan 
het Europese gemiddelde (8%) of dan bij voorbeeld in Nederland (10,3%), ondanks een ruime waaier aan 
instrumenten en middelen die ter beschikking worden gesteld aan wie wil ondernemen. 
 
Daarom wil Belfius Bank, via een structurele samenwerking met Solvay Entrepreneurs en zijn andere 
partners in het kader van de Start Academy for Young Entrepreneurs, helpen bij het aanmoedigen, 
begeleiden en bevorderen van de ondernemersgeest bij studenten aan de Franstalige universiteiten en 
hogescholen, en de oprichters en managers van KMO’s en kandidaat-ondernemers ondersteunen door 
middel van diverse opleidings- en begeleidingsprogramma’s. 
 
De wedstrijd, die in 2002 ontstond onder impuls van Solvay Entrepreneurs, draait rond projecten voor het 
oprichten van bedrijven en is dit jaar aan zijn 12de editie toe. Sinds zijn ontstaan hebben al meer dan 
2500 studenten bijna 800 projecten voor het oprichten van een bedrijf ingediend. 
 
De wedstrijd is volledig gratis en richt zich (sinds 2006) tot alle studenten van de universiteiten en 
hogescholen van de Federatie Wallonië-Brussel. De uiterste inschrijvingsdatum voor deze uitgave is 8 
oktober 2013 (om middernacht) (zie gedetailleerde informatie en praktische modaliteiten op 
www.startacademy.be).  



De wedstrijd loopt van 9 oktober tot 12 december 2013, wanneer de Grote Finale plaatsvindt. Daar 
mogen de 7 beste projecten hun bedrijfsplan uit de doeken komen doen voor een jury van ondernemers. 
De avond wordt afgesloten met de bekendmaking van de resultaten en de officiële prijsuitreiking, met 
onder meer de Prijs voor het beste ondernemingsproject, die wordt toegekend door Belfius. 
 
De Start Academy is veel meer dan een wedstrijd en wil voor de deelnemers doorheen de 
opeenvolgende schiftingen een echte leerschool zijn door hen kennis te laten maken met de diverse 
facetten van het ondernemersberoep. 
 
 

Perscontacten 

Belfius: Moniek Delvou, woordvoerster, + 32 2 222 98 16, moniek.delvou@belfius.be / press@belfius.be 

Solvay Entrepreneurs: Véronique Bastien , Directeur Opleidingen en Start Academy,  +32 2 650 41 61 , 
vbastien@ulb.ac.be 
  


