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5 februari 2015 
 

Bouw mee aan de Startersfabriek @ MIAT 
met schepen Mathias De Clercq 
 

Activiteit 
 
Voor starters of mensen die overwegen om een onderneming op te starten en die met vragen zitten 
over wat er zo allemaal bij de opstart van een onderneming komt kijken, zet de Stad in op de 
zogenaamde ‘Startersfabriek’, een totaalconcept voor de ondersteuning van startende ondernemers, 
zoals hulp bij de zoektocht naar een betaalbare ruimte, scholing, intensieve begeleiding,… Op 5 
februari  organiseerden we in het kader van Wijk van de Maand voor de Binnenstad een activiteit 
rond de Startersfabriek, met eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen 
Mathias De Clercq. Gevestigde waarden vertellen over hun eerste stappen bij de uitbouw van hun 
eigen zaak, waarna eerste schepen Mathias De Clercq ook graag luistert naar uw ervaringen als 
starter, uw suggesties en uw vragen. Zo kunnen we samen verder vorm geven aan de Startersfabriek, 
met oog voor de specifieke noden van starters uit de Binnenstad. 
 
 

Aanwezig 
 
Mathias De Clerq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen 
Xavier De Pauw (Kabinetsmedewerker schepen De Clercq) 
Frederik Van Hecke (dienst Economie) 
Mathias Vandewyngaerde (dienst Economie) 
Ria Dossche (dienst Economie) 
David Van Baden (dienst Economie) 
Hilde De Sutter (dienst Economie) 
Luc Rogiest, Wijkregisseur Gent-Binnenstad (dienst Beleidsparticipatie) 
Joris van Eeckhoven, Wijkregisseur Gent-Binnenstad (dienst Beleidsparticipatie) 
Cléo Baele (Black Balloon) 
Sarah Bos (Black Balloon) 
 
Ingeschrevenen: Bauduoin Binst, An Boone, Karlien Buffel, Laurens Busschaert, Sander De Brouwer, 
Amaury de Cocquéau des Mottes, Anja De Kezel, Ilona De Pauw, Anna-Maria De Pillecyn, William De 
Prijcker, Ineke de Wit, Evy Dehandtschutter, Deborah Desmet, Bart Dhondt, Ilse Feryn, Wim 
Geirnaerdt (UNIZO), Christophe Hanssens, Lode Hollemeersch, Hugues Peersman, Ludo Quirijnen, 
Sarah Stockman, Tim Struyven, Helen Vermote, Jonathan Watté, Saskia Westerduin, Yannick 
Bontinckx (starter), Christine Butsebaut (starter), Piet Lietaer (De Punt), Ben Brouckaert 
(Starterslabo), Liesbeth Marckx (Starterslabo), Stefanie Baert (Foodlove), Liesbeth De Backer (Lielie), 
Nina Spooren (starter), Miet De Haeck (pre-starter), Lens Lapauw, Stijn Demuynck, Maarten Gevaert 
(ING), Christine Hutsebaut (starter), Yannick Bontinckx (starter), Wim De Smet (Securex) 
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Verslag 

 
Op donderdagavond 5 februari zakten ruim 50 ondernemers – zowel bijna startende, startende als 
gevestigde – af naar een avond rond de Startersfabriek in het MIAT, in het kader van Wijk van de 
Maand voor Gent-Binnenstad.  Moderator van dienst Steve Stevens (UGent, Durf Ondernemen) trok 
de avond op gang en interviewde eerste schepen Mathias De Clercq over het opzet van de avond, 
over Wijk van de Maand en over zijn passie om startende ondernemers maximaal te ondersteunen 
vanuit de Stad.  
 
Vervolgens namen Cléo Baele en Sarah Bos van het Gentse modelabel ‘Black Balloon’ plaats voor een 
babbel met moderator Steve Stevens en eerste schepen Mathias De Clercq. Cléo en Sarah vertelden 
er over hun ervaringen als starter en over de hiaten in het startersaanbod toen zij hun onderneming 
uit de grond hebben gestampt. 
 
Na een toelichting over het concept achter de Startersfabriek door Frederik Van Hecke en Mathias 
Vandewyngaerde (dienst Economie), was het woord aan de starters zelf. In groepen werd er 
gebrainstormd over de verwachtingen die starters bij de Startersfabriek hebben.  
 
Na de plenaire terugkoppeling  uit de verschillende groepjes besloten we de avond met een losse 
babbel bij een glas.  
 
Hieronder vindt u – gesynthetiseerd volgens een aantal richtvragen – de signalen die tijdens de 
brainstormsessies naar boven kwamen. 
 
 
 
 
 

 
 

 Wat vindt u van het huidige startersaanbod van de Stad Gent? 
o Er zijn veel initiatieven voor starters, maar voor ondernemers in een andere fase van 

hun ondernemerschap is het aanbod veel meer beperkt (bv. bij het aannemen van 
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een eerste personeelslid, het openen van een 2de filiaal, productiedifferentiatie,…). 
o De tijdelijke invulling van de Standaertsite laat blijkbaar geen ruimte voor 

economische initiatieven. De Stad zou hier meer voor moeten ijveren dat dit wel kan. 
o Het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemen Stad Gent) is een schitterend 

aanspreekpunt.  
o De Stad heeft een positieve kijk op het ondernemerschap. 
o De immodatabank werkt goed en mag nog verder uitgebreid worden. 
o Kansengroepen worden nog steeds moeilijk bereikt. Hoe wil de Stad hier iets aan 

doen? 
o De Stad zou sneller op nieuwe initiatieven moeten kunnen springen (zoals 

crowdfunding) 
o De publicatie van ondernemersverhalen zou zeer interessant en nuttig kunnen zijn. 

Kan de Stad dit opnemen? 
 

 Kan u zich vinden in de hoofddoelstellingen/activiteiten van de Startersfabriek? 
o Veel ondersteuning vanuit verschillende hoeken is enerzijds goed, maar zorgt 

anderzijds voor onduidelijkheid: waar kan je overal terecht? (op internet vind je veel 
gefragmenteerde info, het is niet altijd gemakkelijk om gebundelde info te vinden). 

o Informatie voor starters zou ook in andere talen beschikbaar moeten zijn. 
o Er is meer begeleiding nodig voor mensen die hun eerste stappen naar een bank 

willen zetten.  
o Een tool om goedkope werkkrachten te vinden (stagiairs, studenten,…) zou handig 

zijn. 
o De drempel verlagen voor ondernemers in problemen die vaak te laat om hulp 

roepen. 
 
 
 

 
 

o Kan de Startersfabriek meer duidelijkheid brengen over alle verplichtingen inzake 
Sociale Zekerheid? 

o Meer aandacht voor bijberoepers, want die worden nog te vaak stiefmoederlijk 
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behandeld. 
o Mobiliteit beter afstemmen met het handelsapparaat. 
o De ontwikkeling van een communicatieplatform voor starters (publiciteit) zou nuttig 

zijn. 
o Kan het OOG geïntegreerd worden in de Startersfabriek? 
o De oprichting van een platform om locaties te kunnen delen zou nuttig zijn. 
o Kunnen publieke ruimtes tijdens het weekend ter beschikking gesteld worden van 

starters? 
o Een ruilbeurs voor ondernemers zou interessant zijn. 
o Kan de VDAB betrokken worden bij de Startersfabriek? 

 

 Wat is volgens jullie een ideale locatie voor de Startersfabriek? 
o Zowel de suggestie centrum-stad als de suggestie periferie (omwille van 

bereikbaarheid) werden geopperd. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Wenst u een gedrukt exemplaar van dit verslag, contacteer dan uw wijkregisseur Joris van 

Eeckhoven, joris.vaneeckhoven@stad.gent, 09/266 82 52. 

Sfeerbeelden en korte filmpjes van de burgemeester en schepenen vindt u op de blog 

wijkvandemaand.gent.be/binnenstad.  

mailto:joris.vaneeckhoven@stad.gent
http://www.gent.be/ledebe

