
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
Brussel, 12 oktober 2016  

 

Belfius Square Gent 
 

Een uniek concept, doordrongen van de 
ondernemerspassie van onze klanten 

 

 Het Business en Private center 

 The Birdhouse, accelerator voor start-ups 

 Vergaderzalen en presentatieruimte 

 
Belfius Square Gent wil dé plaats bij uitstek worden waar ondernemers en 
adviseurs elkaar ontmoeten en uitdagen. Starters, ondernemers, vrije beroepen 
en kmo’s worden er begeleid bij de realisatie van hun projecten, hoe ambitieus 
ze ook zijn. Zodoende wil Belfius zich 100 % inzetten om van Belgische 
ondernemersideeën een succes te helpen maken. 
 

Het Business en Private Center, trefpunt voor ondernemers 
 
Zowel tijdens de start als gedurende de uitbouw van een nieuw bedrijf kruisen tal van uitdagingen het 
pad van de ondernemer. Het is niet altijd evident om hieraan alleen het hoofd te bieden. Een partij die 
bij de bespreking van een project voor kritische feedback zorgt of gewoon een persoon die als 
klankbord fungeert, kan dan dikwijls een mentale boost geven. Maar ook voor meer praktische 
administratieve beslommeringen die noodzakelijkerwijs bij het opstarten van een nieuwe zaak komen 
kijken, staat een uitgebreid team van Business Banking-specialisten klaar om de nodige bijstand te 
verlenen. Of het nu gaat over het vinden van een optimale financiering, het afsluiten van de juiste 
verzekering of het beheren van de kasstromen, een ploeg van professionals staat klaar om te helpen. 
Het spreekt voor zich dat ook gesettelde ondernemende klanten welkom zijn in het Business Center.  
 
Als een onderneming het goed doet, dan kan en wil men daar privé uiteraard ook de vruchten van 
plukken. In het Private Center kan de ondernemer een beroep doen op een Private Banker die zich als 
financiële partner persoonlijk zal toeleggen op het allround vermogensbeheer. Hij reikt een 
uitgebreide waaier van oplossingen aan voor het structureren en overdragen van vermogens aangepast 
aan persoonlijke, professionele en familiale uitdagingen. 

 

The Birdhouse, accelerator voor start-ups 
 
Om 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 enige tijd geleden een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met The Birdhouse, een netwerk van, voor en door ondernemers. The Birdhouse wil 
ambitieuze ondernemers met een innovatief idee via een intensief acceleratorprogramma klaarstomen 
voor duurzame groei.  
 



 

   

The Birdhouse brengt hen samen met ervaren ondernemers in een begeleidingstraject van zes 
maanden. Na een intensieve selectieperiode namen op 13 juni 7 jonge Vlaamse start-ups hun intrek in 
The Birdhouse in Belfius Square Gent: Ark Shelter, PartyWatch, Ledsreact, Stampix, MyAddOn, 
Kadonation en AreTheyHappy.  Deze start-ups worden gecoacht door 13 mentoren met 
ondernemerservaring, zoals Bart De Waele (Wijs), Conny Vandendriessche (Stella P.) en Harry Demey 
(LDV United). Daarnaast delen ook de partners Belfius, Securex en EY hun expertise met de start-ups. 
 
En die samenwerking levert prachtige cijfers op! In minder dan 100 dagen tijd haalden ze meer dan 1,4 
miljoen euro omzet en creëerden ze samen al een 30-tal jobs. Ze konden ook meerdere deals sluiten 
met bekende namen als Disney, Coolblue, Zalando, Connections, United Brands en Jeroen Meus. 
 

Een professionele presentatie geven of vergaderen in alle rust 
 

Omdat het niet altijd voor de hand ligt om als beginnende ondernemer de nodige ruimte voorhanden te 
hebben om bijvoorbeeld een presentatie te geven, een nieuw product voor te stellen of om gewoon in 
alle rust eventjes samen te zitten met potentiële klanten, biedt Belfius Square met 8 vergaderzalen van 
verschillende groottes een professioneel kader met alle technische voorzieningen om klanten op 
een correcte manier te ontvangen. Er is bovendien een ruime en gratis parking aan het gebouw.  
 
Belfius Square Gent is met zijn ligging direct aan de afrit van de autosnelweg, vlak bij de ring rond Gent 
en dicht bij een tramhalte, optimaal bereikbaar. De regionale zetel van Belfius bevindt zich ook in dit 
gebouw wat de klant alleen maar ten goede komt. 

 

Volledig in het teken van de ondernemerspassie van Belfius 
   

Belfius is zich ten volle bewust van de sleutelrol die de ondernemingen spelen voor de economie en de 
werkgelegenheid. Het openstellen van het Business en Private Center in Belfius Square Gent vormt een 
aanvulling bij het advies op maat dat onze 500 Business Banking-specialisten over het hele land 
verstrekken en bij het samenwerkingsakkoord dat Belfius al heeft gesloten met de Europese 
Investeringsbank om starters te helpen toegang te krijgen tot kredieten tegen interessante 
voorwaarden.  
Mede dankzij dit akkoord, 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. 
 
Veel meer dus dan enkel een regionaal trefpunt, wil Belfius Square Gent een warme thuishaven worden 
voor ondernemers, waar passie en professionalisme hand in hand gaan. 
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