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‘Level Up Belgium’ zet Belgisch tech talent in de spotlights voor
internationale topinvesteerders
Gent - Op 6 en 7 juni maakt een select kransje van toonaangevende internationale investeerders
kennis met het kruim van de Belgische tech scale-ups tijdens ‘Level Up Belgium’. Gent BC,
Startups.be, EY en B-Hive bundelen de krachten en maken van het event een heuse ‘betech
showstopper’.
Op 6 juni leren de investeerders 25 jonge Belgische groeibedrijven kennen die al 1 tot 2 miljoen euro
hebben opgehaald en die snel internationaal willen gaan. Op 7 juni ligt de focus op Belgische scale-ups
die reeds een Serie A investeringsronde achter de rug hebben, en op een handvol starters die
potentieel marktontwrichtend zijn.
In totaal passeren er 50 ondernemingen de revue tijdens de tweedaagse. Op 20 en 21 mei worden de
geselecteerde bedrijven getraind door enkele gerenomeerde Belgische captains of industry tijdens een
intensieve ‘Scale-up Masterclass’.
Intussen hebben Accel, Corsair, Index, Microsoft, Atomico, Dawn, Fortino, Vitruvian, Capricorn, Gilde
Buyoutpartner, ID Invest, HPE Growth Capital, MyMicroInvest, Newion, Partech, Gilde Buyout, Volta
en Icos hun komst naar de Arteveldestad al bevestigd. In de komende dagen worden er nog tal van
nieuwe investeerders toegevoegd. Onder de topsprekers die deelnemen onder andere Pieterjan
Bouten (Showpad), Alain De Taeye (TeleAtlas) en vice premier Alexander De Croo (Open VLD).
Initiatiefnemer Bruno Vandegehuchte van het samenwerkingsplatform Gent BC: “Er is heel wat
startkapitaal beschikbaar in België, en ook het beleid wordt vriendelijker voor start-ups, maar onze
veelbelovende technologiebedrijven hebben nog te weinig toegang tot kapitaalverstrekkers die grote
sommen geld op tafel kunnen leggen en zo het verschil kunnen maken. De toegang die ‘Level Up’
creëert tot deze ‘deep pocket’-investeerders uit centra zoals London, Amsterdam, Parijs en Stockholm,
is erg waardevol.”
Expertise
In 2016 haalde ‘Level Up’ al eens tientallen VC’s naar Gent, waaronder Accel, Index, Dawn, Partech en
vele andere. “Dit jaar maken we gebruik van de expertise van partners als Startups.be, B-Hive en EY,
die een erg uitgebreid netwerk hebben in het VC-wereldje. Hierdoor verzekeren we ons van het feit
dat onze topbedrijven uitgebreid kennis kunnen maken met de ‘big fish’ van het groeikapitaal.”
“We zien in België een alsmaar grotere golf van tweede en derde generatie startups opduiken die het
klappen van de zweep al leerde bij succesvolle sectorgenoten zoals het Gentse Netlog, dat niet zo lang
geleden meer gebruikers liet optekenen dan Facebook”, voegt ceo Karen Boers van Startups.be toe.
“Bovendien zijn onze ontwikkelaars kostenefficiënter en een pak loyaler dan hun peers in de VS. Voorts
is België zo klein dat onze startups een internationale focus moeten hebben vanaf dag één.”

Jurgen Ingels (voorzitter Startups.be & investeerder): “Vanuit B-Hive vinden we de ondersteuning
van ‘Level Up Belgium’ vanzelfsprekend. Het aantrekken van groeikapitaal blijft essentieel voor
Belgische technologiebedrijven. Startups die het goed doen richten zich namelijk snel op de UK of
Silicon Valley, en verhuizen vaak hun activiteiten en tewerkstelling.”
Wim De Waele (ex-CEO iMinds, CEO B-Hive): “Er werden al honderden bedrijven opgestart in ons
ecosysteem. Sommige bleven klein, andere werden spelers met honderden personeelsleden. Het is
geweldig om bedrijven zoals Showpad, Sparkcentral, Teamleader en Collibra te zien groeien als
internationale #betech ambassadeurs. Zij vormen het levende bewijs voor topinvesteerders om naar
België te kijken.”
“De doelstelling van ‘Level Up Belgium’ sluit naadloos aan bij de ondersteuning die EY biedt aan
startende, snel groeiende bedrijven”, besluit partner Wouter Desmet van EYnovation. “Door terug te
grijpen naar de basis van EYnovation - het delen van kennis, expertise en netwerk - kunnen we het
kruim van de Belgische groeiers klaarstomen tijdens het Masterclass Weekend. Zo zijn ze volledig
klaar om de investeerders met wereldfaam te overtuigen van hun kunnen op 6 en 7 juni.”
Gent BC, Startups.be, B-Hive en EY zorgen naast een uitgekiend programma voor heel wat extra
triggers. “Investeerders zijn vaak op de baan, maar Gent blijft een unieke locatie & het scalingepicenter van België met alle juiste ingrediënten: 70.000 studenten, progressieve vibe, heel wat
onderzoekscentra en heel wat serial entrepreneurs met ervaring en proportioneel halen Gentse
technologiebedrijven het meest kapitaal op.”, besluit Vandegehuchte, die er ook op wijst dat de
Arteveldestad in de top tien van de ‘must visit’-steden staat van Lonely Planet, en door National
Geographic opgevoerd wordt als één van de meest authentieke bestemmingen in de wereld.
Alle info: www.levelup2017.be
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Over Gent BC
Gent BC is een samenwerkingsverband opgericht door de Universiteit Gent, de Stad Gent, imec en de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen. Als matchmaker tussen lokale
kennisinstellingen, de industrie en ondernemers probeert Gent BC cross sectoriële samenwerkingen

op te zetten & positioneert het Gent als belangrijke hub van technologie & innovatief
ondernemerschap. Gent BC is o.a. initiatiefnemer van Level Up, het toonaangevende
investeerdersevent, en van de Level Up Sessions, exclusieve netwerksessies door en voor tech
ondernemers.
Over Startups.be
Startups.be helpt Belgische startups met hun groei- en financieringsplannen, en met het
ontdekken van interessante internationale markten. De netwerkorganisatie treedt op als de
stem van de Belgische startup community, verzamelt relevante data over het lokale tech
ecosysteem, en brengt de verschillende actoren met elkaar in contact via matchmaking
events en een gloednieuw ‘expert agency’. Startups.be is ook één van de drijvende krachten
achter het European Startup Network (ESN), een samenwerkingsverband tussen 16 Europese
startup-verenigingen dat focust op internationalisering en wetenschappelijk onderzoek over
het Europese startup netwerk.
Over B-Hive
B-Hive is een onafhankelijke en open organisatie die in het leven werd geroepen door ervaren
ondernemers, en die als katalysator wil fungeren in het Europese fintech-ecosystem door tal van
diensten aan te bieden met zijn partners. B-Hive organiseert tal van workshops en netwerkevenementen, waaronder een jaarlijkse fintech-conferentie. De organisatie, die een Fintech Studio
uitbaat in Brussel, is dé Belgische matchmaker in fintech.
Over EY
EY gelooft sterk in ondernemerschap. Om die reden willen we investeren in onze relaties met
ambitieuze (startende) groeibedrijven en proactief inzetten op hun ontwikkeling. Met
EYnovation™ richten we ons op het ondersteunen van startende, snelgroeiende bedrijven
tijdens hun reis naar marktleiderschap, door het delen van onze kennis, het inzetten van onze
expertise en het openstellen van ons internationaal netwerk.

