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De wereld veroveren? 
Dat doen steeds meer 

beginnende en groeiende 
bedrijven vanuit Gent. 

Onze stad is een kweekvijver 
voor start-ups en  

scale-ups die werken aan 
technologische oplossingen 

voor maatschappelijke 
uitdagingen. 

Noman Ahmed: “Ons belangrijkste pro-
duct is BrighterBins. We bevestigen een 
sensor in een publieke vuilnisbak. Die 
stuurt om de 2 uur een update over hoe 
vol de bak is. Zo weet je wanneer de op-
haaldienst moet langsgaan. Niet te laat, 
want dan loopt de vuilbak over. Maar ook 
niet te vroeg, zodat er geen vuilniswa-
gens naar halflege bakken rijden. Als alle 
vuilnisbakken in een stad slim worden, 
krijg je een hoop data om het afvalbeheer 
efficiënter te organiseren.” 
BrighterBins heeft 10 ontwikkelaars in 
Pakistan en 5 commerciële mensen in 
Gent. Daar wil het dit jaar nog eens 10 
medewerkers aanwerven. De grootste 

Geen kaas van chemie 
Van chemie hebben de veganistische 
cowboys weinig kaas gegeten, geeft Jaap 
toe. Van zakendoen en kansen grijpen 
des te meer. Het duo nam vorig jaar een 
Gents laboratorium over. Dat produceer-
de menselijke eiwitten voor de aanmaak 
van geneesmiddelen, zonder dat er 
mensen of dieren aan te pas kwamen. 
Dezelfde truc willen de 20 onderzoekers 
nu overdoen met dierlijke eiwitten.
Jaap Korteweg: “Een koe haalt uit gras 
alle stoffen die ze nodig heeft om melk 
te maken. Wij bootsen dat proces na met 
gisten en schimmels. Over een jaar of 7 
lukt dat hopelijk op grote schaal. Dat is 
diervriendelijk, bespaart CO₂-uitstoot en 
vergt minder landbouwgrond.”
In Gent vond het duo meer dan alleen 
een gerodeerd lab met veel knowhow. 
“Dit is een vooruitstrevende stad met een 
sterke traditie in vegetarisme en vega-
nisme. De ideale plek om de melk van de 
toekomst uit te vinden.”

Slimme vuilnisbakken
Ook Noman Ahmed combineert een 
boon voor Gent met een ecologische 
start-up. Noman deed ingenieursstudies 
in Pakistan en volgde daarna met een 
Europese beurs een masterprogramma 
in Duitsland en België. De liefde bracht 
hem uiteindelijk naar Gent. Het was ook 
zijn vrouw die hem aanmoedigde om zijn 
job in te ruilen voor een eigen bedrijf: 
SmartEnds.

E r gaat gras in en er komt melk uit. 
Rara, wat is het? Nee, geen koe, maar 
een grote ketel in het laboratorium 
van Those Vegan Cowboys. Achter 

die olijke naam gaan 2 ondernemende 
Nederlanders schuil. Jaap Korteweg 
en Niko Koffeman maakten eerder al 
furore met de hippe vleesvervangers 
van De  Vegetarische Slager. Dat be-
drijf  verkochten ze aan multinational 
 Unilever. Tijd voor een nieuwe droom: 
zuivel zonder koe.
Jaap Korteweg: “Kaas is lekker, alleen 
jammer dat je er dieren voor nodig hebt. 
Daarom willen we plantaardige zuivel 
maken die net als melk, kaas, boter of 
yoghurt smaakt. Niet op basis van soja 
of noten, waar plantaardige eiwitten 
worden uitgehaald, maar met echt gras 
en dierlijke eiwitten.”
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‘In Gent vind je 
veel jong én oud 
talent. Beter dan 
hier kunnen we 

niet zitten.’
WARD SERVAES, MOVEUP

concurrent, in Finland, is al 9 jaar bezig, 
de Gentse start-up nog maar 3 jaar. 
Noman Ahmed: “Maar onze technologie 
en ons businessmodel zijn beter en onze 
prijzen scherper. De markt is trouwens 
enorm. In Europa en de VS staan er  
8 miljoen publieke vuilnisbakken. Snel 
groeien is de boodschap, want er zijn nog 
start-ups mee bezig.” 
Dat kan prima vanuit Gent, vindt 
 Noman. “Gent is dé technologiehub van 
België. De stad zit vol talent en innovatie-
ve bedrijven. Met die ondernemers erva-
ringen uitwisselen, daar leer ik meer van 
dan van een MBA (Master of Business 
Administration).”

Dokter Digitaal
Niks mis met een MBA, vinden ze bij 
moveUP. De oprichters van die start-up 
leerden elkaar dan ook kennen tijdens 
een opleiding aan de Vlerick Business 
School. Daar ontstond het idee om iets te 
doen met digitale therapie.
Ward Servaes: “We wilden met techno-
logische middelen het herstel na een 
operatie verbeteren. Het resultaat is 
moveUP, een app die verbonden is met 
een armband die lichaamsbeweging 
volgt. Het systeem staat inmiddels op 
punt voor patiënten die een nieuwe knie 
of heup krijgen. Dat zijn er in België 
50.000 per jaar. Door de app verloopt de 

In het labo van Those Vegan Cowboys werken onderzoekers aan de melk van de toekomst.
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revalidatie vlotter en stijgen de kansen 
op een succesvol herstel.”
Vóór de operatie zorgt moveUP voor info 
en coaching. Nadien biedt het bedrijf 
begeleiding aan bij de revalidatie. Zo 
vertelt de app elke dag welke oefeningen 
je moet doen en hoeveel stappen je best 
zet. De kinesist en chirurg volgen alles 
continu op en sturen de zorg bij, op basis 
van de digitale data en de feedback van 
de patiënt. Berichtjes uitwisselen kan 
ook.
Ward Servaes: “In België hebben we 
de app op 1500 patiënten uitgetest. 
De reacties zijn zeer positief. Het Riziv 
(Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi-
teitsverzekering) betaalt moveUP zelfs 
terug, als een van de eerste toepassingen 
van Digital Health in België. We gaan 
hem nu eerst gebruiken bij 1.000 patiën-
ten in 15 ziekenhuizen, en daarna ook in 
het buitenland en voor andere medische 
toepassingen.” De 18 medewerkers van 
moveUP mogen zich dus aan nieuwe 
collega’s verwachten. “Gelukkig zit er 
in Gent veel jong én oud talent. De stad 

heeft ook een interessant netwerk van 
techondernemers en we werken regel-
matig samen met de universiteit. Beter 
dan hier kunnen we niet zitten, denk ik.”

Met dank aan de ‘maffia’
Start-ups, scale-ups, snelle groeiers, 
opgehaalde miljoenen: in alle statistie-
ken staat Gent aan de Vlaamse top (zie 
kaderstuk). Hoe komt dat? We vroegen 
het aan Omar Mohout van Sirris, het 
kenniscentrum voor de technologische 
industrie. Omar Mohout: “Het succes 
van biotechnologie in Gent heeft veel te 
maken met de aanwezigheid van sterke 
onderwijs- en kennisinstellingen, zoals 
de UGent en het Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie (VIB) in Zwijnaarde. Wat 
digitale technologie betreft, heeft Gent 
veel te danken aan de zogenaamde Net-
log-maffia. Netlog was een voorloper van 
Facebook. Veel mensen die daar gewerkt 
hebben, zijn later voor zichzelf begon-
nen. Dat gaat om 40 à 50 technologiebe-
drijven, waaronder internationale groei-
ers zoals het Gentse Showpad. Er is veel 

kruisbestuiving tussen al die bedrijven. 
Ze profiteren ook van de aanwezigheid 
van imec, het knooppunt voor digitaal 
onderzoek en ondernemerschap.”
De Stad doet haar best om al die mooie 
initiatieven met elkaar te verweven. 
Arne Buffel (Dienst Economie): “In 
december was de Stad Gent opnieuw 
partner van The Big Score. Grote bedrij-
ven konden uitdagingen presenteren aan 
start-ups en scale-ups. Zij kregen 3 dagen 
de tijd om een oplossing uit te werken. 
Die wisselwerking zorgt voor interessan-
te nieuwe projecten.”
Omar Mohout eindigt met een kantteke-
ning. “Gent heeft veel te bieden, maar de 
wereld weet het nog niet. De stad moet 
zichzelf nog beter promoten en positio-
neren als bestemming voor buitenlands 
techtalent.”

+ www.stad.gent/technologiehoofdstad
• ondernemen@stad.gent
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

Noman Ahmed van BrighterBins demonstreert zijn intelligente vuilnisbak.

Op grote schaal
•  Start-ups zijn jonge bedrijven met 

innovatieve ideeën. Ze gebruiken nieuwe 
technologieën en streven internationale 
impact na.

•  Scale-ups zijn start-ups met minstens 10 
medewerkers, een kantoor in het buiten-
land of 1 miljoen euro aan investeringen. 
Gent is goed voor 16% van de scale-ups 
in Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen 
(13%), Leuven (11%) en Hasselt (7%).

•  De laatste 5 jaar hebben Gentse start-ups 
bijna 600 miljoen euro opgehaald. Dat is  
2 keer zoveel als in Leuven en 4 keer zoveel 
als in Antwerpen.

•  Ook wat betreft het aantal start-ups  
(311 bedrijven in de afgelopen 10 jaar) staat 
Gent op de eerste plaats in Vlaanderen.


