
 
Brussel, Gent, Antwerpen, 15 november 2017  
 

The Birdhouse breidt uit door forse investering van Belfius 

 

Accelerator uit Gent en Antwerpen voorziet meer 

investeringskapitaal voor start-ups 

 
Brussel/Gent-Antwerpen, 15-11-2017 – Start-up en scale-up accelerator The Birdhouse tekende 

zonet een uitgebreide overeenkomst met Belfius Bank & Verzekeringen. Vanaf 2018 zal Belfius 

jaarlijks fors investeren in het startersprogramma van The Birdhouse. Die steun bestaat uit 

voordelige leningen aan de meest beloftevolle start-ups én investeringskapitaal voor die start-

ups die als beste uit de klas komen. The Birdhouse en Belfius tekenen zo voor een van de 

grootste investeringen van de jongste jaren in de Vlaamse start-up scène. 

 

Belfius voorziet 10 miljoen euro om te investeren in de beste start-ups en alumni die uit het 6 

maanden lange programma komen. Daarnaast maakt de bank ook budget vrij om de dagelijkse 

werking van de accelerator voor de komende 3 jaar te ondersteunen, en neemt het een 

minderheidsparticipatie in het bedrijf achter de accelerator.  

 

Ook de komende jaren genieten de deelnemende start-ups het intensieve acceleratorprogramma en 

alle bijkomende diensten zonder een vergoeding te betalen of aandelen af te geven. Enkele start-ups 

krijgen nu daarbovenop de mogelijkheid een lening van 50.000 euro aan gunstige voorwaarden en 

zonder persoonlijke borgstellingen aan te vragen. Bovendien wil Belfius de meestbelovende start-ups  

verder helpen groeien via een investering bij eventuele latere kapitaalrondes.  

 

Jan-Willem Callebaut, founder en CEO van The Birdhouse :  “Coaching en waardevol mentorship 

is onze basis. Maar om écht te groeien heb je cash nodig, en daar wil The Birdhouse samen met 

partner Belfius een grote bijdrage leveren in het Belgische start-up landschap. Belfius toont hierbij niet 

enkel in woorden, maar ook in daden dat ze echt openstaat voor, en meedenkt met beloftevolle start-

ups”.  

 

 

Grotere kans op investeringen 

 

De bereidwilligheid van Belfius en The Birdhouse om fors te investeren in de beste start-ups zal voor 

andere investeerders een duwtje in de rug zijn om in te stappen. Het Belgische ondernemings- en 

investeringslandschap is eerder risico-avers, een deelneming in het kapitaal van een start-up door een 

grote institutionele investeerder als Belfius verhoogt het vertrouwen aanzienlijk. 

 

 

                  



 

Pieter Falepin, Regionaal Commercieel Directeur bij Belfius Bank en Verzekeringen : “Dankzij 

deze samenwerking bieden we startups een unieke ondersteuning : sterke begeleiding en mentoring 

via The Birdhouse, uitstekend advies inzake bankieren en verzekeren via onze financieel adviseurs, 

gemakkelijke toegang tot interessante kredietformules en last but not least investeringskapitaal voor 

de meest beloftevolle startups. Het voorzien van investeringskapitaal voor de beste startups, past 

perfect bij ons engagement om van Belgische ondernemersideeën een succes te helpen maken.” 

 

“Start-up-vriendelijker” dan andere modellen 

 

Het verschil tussen het nieuwe financieel model van The Birdhouse en dat van andere buitenlandse 

acceleratoren zoals Rockstart in Amsterdam, StartupBootcamp, Techstars en Y Combinator, is dat het 

model van The Birdhouse bijzonder start-up vriendelijk is. Bij andere programma’s is de afspraak 

dikwijls dat een start-up van bij de start van het programma aandelen afstaat in ruil voor een vast 

bedrag, ongeacht de grootte of de waarde van de start-up. The Birdhouse en Belfius vragen geen 

aandelen in ruil voor het programma, alleen het recht om mee te mogen investeren in een eventuele 

latere kapitaalronde. Door de start-ups te mogelijkheid tot kapitaal aan te bieden, hopen The 

Birdhouse en Belfius mee de motor te zijn die hen naar een volgend niveau tilt.  

 

Meer dan 3,2 miljoen euro financiering opgehaald  

 

The Birdhouse startte met haar eerste programma voor start-ups in de zomer van 2016 en begeleidde 

tot nu toe 37 projecten, gekozen uit alles samen meer dan 1.250 inschrijvingen, waarvan 90% 

Belgische start-ups. 

 

De top 10 start-ups uit The Birdhouse draaien gemiddeld meer dan 350.000 euro recurrente omzet na 

slechts 1 jaar, en er werd voor een 6-tal projecten in totaal meer dan 3,2 miljoen euro financiering 

opgehaald.  

 

Dankzij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst kan The Birdhouse vanaf nu meer voordelen 

aanbieden aan de start-ups. Tot nu toe bestonden die voordelen onder andere uit een geëngageerd 

mentorennetwerk, coaching en workshops door verscheidene experten, de ondersteuning van 

partners zoals Securex, EY en Belfius en 6 maanden gratis gebruik van de co-working space in Gent 

of Antwerpen. The Birdhouse wil dit aanbod in de komende jaren nog uitbreiden door de beste start-

ups vlotte toegang te geven tot kapitaal, financiering en andere bancaire diensten.  

 

De inschrijvingen voor de volgende ronde van The Birdhouse starten op 27 november 2017.  

Voor meer info: https://www.gobirdhouse.com 

 

Perscontact 

The Birdhouse 
Jan-Willem Callebaut : +32 471 99 80 18, janwillem@gobirdhouse.com 
 

Belfius Bank & Verzekeringen 
Ulrike Pommée, + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be of  press@belfius.be 
Website: www.belfius.com  
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