
  

 

 

1. Inleiding 

De Beleidsnota Economie & Ondernemen 2014-2019 van Mathias De Clercq, schepen van haven, economie en 
ondernemen van de Stad Gent, beoogt de versterking van de vestigingsfactoren in de economische 
speerpuntsectoren met als doel het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling. Naast een horizontaal 
economisch beleid dat zich richt naar alle bedrijven en ondernemingen, wordt er geïnvesteerd in de verdere 
realisatie van innovatieve speerpuntclusters die in Gent veel groeipotentieel hebben, een hoge toegevoegde 
waarde genereren en de werkgelegenheid versterken. Dit gaat in hoofdzaak om de biotechnologie, nieuwe 
materialen, cleantech, health creatieve economie en ICT. 
 
De studie “buitenlandse investeringen in Gent. Doelgroepen en marktpositie” (2013, uitgevoerd door IBM-PLI) 

stelde dat software en electronics (hier samen speerpunt ICT genoemd) een selectie van sectoren / clusters 

vormde waarvoor het aangewezen is een stedelijk bottom-up sectorspecifiek economisch ontwikkelingsbeleid op 

te stellen en uit te voeren. De beleidsnota Economie en Ondernemen reflecteert deze ambitie. 

Bij de uitwerking van het speerpunt ICT werd een omgevingsanalyse gemaakt van deze clusters en dit ruimer 

bekeken dan de ICT-sector strictu senso, namelijk het vakgebied dat zich met informatiesystemen, 

telecommunicatie en computers bezighoudt. ICT is ook de drijvende kracht achter innovaties in tal van 

maatschappelijke sectoren en kan beschouwd worden als een enabling technology. Het is een transversale 

cluster, die in alle andere speerpunten raakvlakken heeft: 

- Gezondheidszorg, met digitalisering van gezondheids- en patiënten data, nieuwe medische apparatuur, 

digitale tools voor preventie… Hier is ook een duidelijke link met het speerpunt biotechnologie / life 

sciences; 

- Integratie van digitale technologieën zoals “internet of things” toepassingen in traditionele sectoren als 

de bouw en het transport, ondersteunt het transformatie en transitieproces naar smart cities; 

- Ook sectoren met een grote werkgelegenheid zoals de industrie en de kleinhandel moeten onvermijdelijk 

inzetten op digitalisering om concurrentieel en relevant te blijven; 

- Audiovisuele media (als tak van het speerpunt creatieve economie), is een van de eerste die door de 

digitalisering volledig werd getransformeerd; 

- Het globale innovatiebeleid van de stad en regio Gent;  

- Het stimuleren van slimme toepassingen om bij te dragen aan de reductie van CO², de monitoring van 

klimaatadaptatie, nieuwe mobiliteit, kindvriendelijkheid,… 

- … 

ICT leidt met andere woorden tot innovatie, nieuwe businessmodellen, efficiëntiewinst en in veel gevallen tot 

creatie of behoud van jobs in nagenoeg alle andere economische sectoren.  
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De omgevingsanalyse gebeurde op basis van de 8 vestigingsfactoren (innovatie, valorisatie van innovatie, 

netwerken, ruimte, kapitaal, talent, promotie en acquisitie) en werd aangevuld met een stakeholdermapping1. 

Daaruit blijkt dat Gent de voorbije jaren is uitgegroeid tot een belangrijk centrum van de ICT-activiteit in 

Vlaanderen met veel starters en sterk groeiende nieuwe media bedrijven, ICT-gerelateerde onderzoeksgroepen, 

zeker mede versterkt door de aanwezigheid van het iMinds hoofdkantoor. Daarnaast zijn een scala aan 

ondersteunende initiatieven ontstaan, met stakeholdersgroepen zoals Ghent Web Valley, venture capital fondsen 

zoals Volta Ventures en allerlei evenementen van kleinschalige meetups tot toonaangevende conferenties  zoals 

the Phare Conference en recenter WebTomorrow … … Bovendien wordt Gent internationaal ook meer en meer 

aanzien als een voorbeeld in de evolutie naar een ‘smart city’, waarin de smart citizen centraal wordt gesteld, 

maar waarin ook de innovatieve inzet van technologie in de brede zin van het woord een zeer belangrijk 

hulpmiddel is om de prioriteiten voor de toekomst van de stad aan te pakken.  

We kunnen stellen dat de ICT cluster in Gent een grotendeels organisch gegroeide cluster is met vooral veel 

kleinere bedrijven. Er is een sterke kennisbasis door de aanwezigheid van iMinds, UGent en andere 

onderzoeksinstellingen. De onderscheidende smart city / smart citizens strategie en het brede startersbeleid van 

de Stad Gent hebben de dynamiek wel mee versneld. We stellen vast dat in de Gentse ICT cluster heel veel 

formele en informele netwerken bestaan, maar dat een sterkere coördinatie en verbinding van alle initiatieven 

ontbreekt/opportuniteiten biedt.  

De dominante benadering vandaag is om de ICT-cluster te bekijken als een “digitaal ecosysteem” dat wordt 

gevormd door startups en door een variatie aan ondersteunende mensen en organisaties om startups te creëren 

en laten groeien.  

Om een duidelijker zicht te krijgen op de belangrijke niches/sterktes binnen het digitale ecosysteem voor Gent 

werd beslist om hiervoor bijkomend onderzoek te doen dat eind 2015 uitgevoerd werd door Omar Mohout 

(SIRRIS) en Karen Boers (Startups.be).  

Zij definiëren een start up als een software intensieve productbouwer met een schaalbaar business model. Met 

andere woorden, niet elke ‘starter’ is een start up. Een belangrijke volgende groep vormen zogenaamde scaleups. 

Uit de studie van Sirris-Startups.be blijkt dat de Gentse ICT sector vele startups kent, maar dat de toegevoegde 

waarde voor de Gentse economie voornamelijk ligt in scaleups. Hiermee bedoelen we de bedrijven met meer dan 

10 werknemers, die ouder zijn dan 10 jaar, met een buitenlands filiaal of die een belangrijke kapitaalinjectie 

gerealiseerd hebben (deze voorwaarden zijn niet-cumulatief). 

Zowel de “klassieke” ICT-sector als meer traditionele industrieën worden steeds vaker door deze soms disruptieve 

en ‘hyperschaalbare’ businessmodellen van startups en scaleups door elkaar geschud. Grote internationale 

bedrijven die innovatief willen blijven, hebben daardoor de nood om ook zelf een rol te gaan spelen in dergelijke 

ecosystemen, voornamelijk door zelf te investeren in startups. Elke zichzelf respecterende grote internationale 

softwarespeler heeft de voorbije jaren een “venture” werking opgestart om de dynamiek van startups te 

verbinden met de eigen technologie en kernactiviteiten. Dit impliceert ook dat in de ICT / het digitaal ecosysteem 

een bottom-up economisch ontwikkelingsbeleid én een beleid om investeringen aan te trekken, hand in hand 

moeten gaan. 
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 Opgenomen als bijlage 1. 



  

 

Uit de analyse van Sirris-Startups.be komt opvallend naar voor dat het Gentse ecosysteem: 

• Een sterke specialisatie in Advertising Technology (AdTech) heeft (16% van de Gentse startups en 

scaleups), en samen met Brussel aan de top staat in België; 

• sterk is in het digitaliseren van en aanbieden van innovatieve oplossingen voor een aantal meer 

traditionele industrieën zoals Health (10%) en Manufacturing (6%); 

• in horizontale specialisatie een focus kent op Data Analytics (20% van de Belgische bedrijven). Hierbij 

heeft Gent een koppositie samen met Brussel; 

• een sterke vertegenwoordiging kent van kennisintensieve bedrijven (universitaire spin-offs); 

• een groeiend aantal startups heeft die externe financiering ophalen, met binnen België een hoog 

aandeel van de startups die 1 miljoen euro of meer ophalen. Daarbij moet worden opgemerkt dat er 

wel een afwezigheid is van grote(re) financiële injecties in heel België; 

• het Gentse ecosysteem een groeiend aantal “serial entrepreneurs” kent; 

• en ook qua internationalisering een koploperpositie heeft. 

In vergelijking met de belangrijkste andere Belgische startup steden Brussel, Antwerpen en Leuven heeft Gent 

een vrij matuur ecosysteem met veel talent, internationale ervaring en sterke niches maar tegelijk ook een 

voldoende jong en zichzelf vernieuwend ecosysteem waar een breed spectrum van nieuwe startups ontstaat2.  

Op basis van dit “digitale DNA” van Gent identificeert de studie ook een aantal best practices die aantonen dat 

steden door een actief startup-ondersteunend en innovatief beleid, een verschil kunnen maken (Startup Delta, 

Antwerpen, Buenos Aires) en formuleert ze drie aanbevelingen: 

1. Speerpunten met potentieel verder uitbouwen: 

De studie raadt aan om volgende sectorale domeinen uit te kiezen waarin Gent het potentieel heeft 

om te excelleren:  

“Gegeven de relatieve sterkte van de Health & Care Tech en AdTech in het Gentse 

ecosysteem, zijn dit twee verticale speerpunten die uitgebouwd kunnen worden. (…)  Voor 

AdTech is de aanbeveling om de aanwezige kennis en expertise in te zetten op het promoten 

van de stad, bijvoorbeeld door een wisselwerking met City Marketing. Wat betreft Health & 

CareTech (…), is de uitdaging voor Gent is om de waardeketen met vele en diverse spelers af 

te stemmen.” 

Daarnaast is de aanbeveling te focussen op Data Analytics als horizontaal speerpunt:   

“Met 20% van alle Data Analytics bedrijven in België, on par met Brussel, is deze 

koppositie in een snelgroeiende technologie een unieke troef die Gent kan uitspelen. Er is 

niet alleen reeds een belangrijke groep Gentse bedrijven bezig met big data, maar met de 

aanwezigheid van een aantal relevante onderzoeksgroepen aan de Universiteit Gent 

alsook de aanwezigheid van iMinds en Sirris is er voldoende competentie in de regio om 

dit tot een horizontaal speerpunt te kunnen maken.” 
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 Zie bijlage 2: aantal werknemers per bedrijf, graad van internationalisering en marktaandeel van startups en scale-ups 

vergeleken voor Gent, Brussel, Antwerpen en Leuven.  



  

 

2. Positionering met een innovatief digitaal beleid 

“Onder het motto practice what you preach - die de authenticiteit van de stad en het stadsbeleid 

alleen maar kan versterken, zeker in de perceptie van ondernemers - stellen we voor dat Gent ook 

een nadrukkelijk innovatieve koers zou gaan varen in het eigen beleid en bestuur”, stelt de studie. 

 

3. Ambitie om een 10x stad te zijn: Gent als scaleup stad  

 

De studie stelt dat “een 10x stad een stad is die niet de ambitie heeft om de tweede startup stad te 

worden van het land maar een visie ontwikkeld om het een magnitude (factor 10 dus) beter te doen 

dan de andere steden. Het is een ambitie die niet stopt aan stads, provinciale, regionale of zelfs 

nationale grenzen. 

 

Een 10x scenario kan, nog volgens de studie, de volgende sleutelelementen bevatten: 

1) “Een kristalheldere positie innemen als scaleup stad. Men komt naar Gent om op te 

schalen.” (…) 

2) “Een brug te maken tussen Gent en gespecialiseerde ecosystemen in binnen- en 

buitenland. Het aanbieden van specifieke kennis en expertise voor schalen en soft-landing 

is belangrijk voor ambitieuze bedrijven. Gent zou kunnen evalueren op welke manier het 

kennis kan ontsluiten naar de regionale scaleups.” (…) 

3) “Het aantrekken van kapitaal naar Gent, enerzijds door aantrekkelijke bedrijven voor 

investeerders op het grondgebied te hebben en anderzijds door zelf financiële hefbomen 

te creëren.” 

 

  



  

 

2. Ambitie 

 

Onze stad stelt het groeiverhaal voor het digitaal ecosysteem centraal. Groei omvat meerdere dimensies:  

- de optimalisering van het aanwezige ecosysteem tot een matuur, goed gelinkt ecosysteem  

- het stimuleren van de verdere groei (in aantal, levenscyclus en werknemers) van startups een focus op 

de maatschappelijke resultaten: duurzame groei met trickle down effecten op andere sectoren, inspelen 

op maatschappelijke uitdagingen, met een voorbeeldrol van de stad …  

- een gerichte nationale & internationale positionering naar die actoren die dit mee kunnen waarmaken. 

Heel wat steden profileren zich vandaag als startup city, maar op vandaag claimt geen enkele stad de term 

“scaleup” city. Gent moet zich op basis van reeds sterke reputatie als “startup city” gericht verder positioneren en 

ook dé scaleup stad van België willen zijn. Gent heeft de troeven om die positionering geloofwaardig te 

onderbouwen, zoals een sterke aanwezigheid aan internationaal opererende scaleups en serial entrepreneurs en 

een matuur ecosysteem. Deze brengen immers ervaring en expertise in het ecosysteem, één van de twee 

voorwaarden om scaleup stad te zijn. De tweede voorwaarde is de aanwezigheid van voldoende durfkapitaal 

(venture capital), iets wat vandaag ook in de andere steden ontbreekt en waarmee Gent dus een leemte voor het 

hele Belgische digitale ecosysteem kan invullen. 

Ook op Vlaams, federaal en zelfs Europees beleidsniveau worden vandaag doelstellingen geformuleerd om 

startups te verankeren en door te laten groeien3.  

Een bijkomende focus op scaleups is daarnaast ook te verantwoorden:  

- omdat dit de bedrijven zijn die proportioneel de grootste impact realiseren in termen van economische 

impact, toegevoegde (maatschappelijke) waarde, internationalisatie en werkgelegenheid. 

- omdat dit de vele organisch gegroeide initiatieven in het ecosysteem valideert en meerwaarde biedt aan 

het sterk uitgewerkte startersbeleid van de stad en alle andere spelers. Het is immers niet mogelijk een 

scaleup city te zijn zonder een reeds aanwezig sterk start-up ecosysteem. 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 “From start-up to scale-up: Cities’ innovative support to local business” is ook het thema van de eerstvolgende Eurocities 

werkgroep Ondernemerschap, KMO’s en Innovatie. Dit illustreert de noodzaak die ook andere Europese steden (Göteborg, 
Lissabon, Barcelona, Helsinki) zien om deze uitdaging aan te gaan. 



  

 

3. Beleidsvoorstellen 

De groeistrategie realiseren we via vier centrale pijlers: slim verbinden, groei versnellen en verdiepen, 

voorbeeldfunctie uitbouwen en promotie.  

3.1 Slim verbinden 

Het Gents digitaal ecosysteem bestaat uit vele componenten. Het is belangrijk dat iedereen eenzelfde ambitie 

deelt en daarin ook de meerwaarde voor zichzelf vindt. Er zijn al heel wat initiatieven aanwezig. Als overheid 

bestaat onze rol er dan ook vooral in om deze initiatieven te verbinden, te werken aan de waardeketen zonder in 

de plaats van actoren te treden.  

Tegelijk moet het Gents ecosysteem ook verbonden worden met andere ecosystemen zowel nationaal als 

internationaal om op een slimme manier schaal en zichtbaarheid te creëren.  

Zowel inhoudelijk als op fysiek/ruimtelijk vlak kan Stad Gent hier een rol spelen.  

Ruimtelijk verbinden 

De bedrijven in het digitale ecosysteem zitten verspreid in de stad, in belangrijke mate in de binnenstad en in de 

buurt van de R40, en in de nabijheid van kennisinstellingen. Op bepaalde plaatsen ontstaat wel een concentratie 

van tech startups. Kaartgegevens tonen aan dat dit meestal binnen een bedrijvencentrum, incubator of co-

wlorking space gebeurt4 en soms rond een specifieke niche, bijvoorbeeld: 

- Zuidrand / Tech Lane Ghent: 

o Ghelamco Arena / MeetDistrict: onder andere startups in de MedTech; link te leggen met 

aanwezigheid UZGent 

o Technologiepark Ardoyen: dankzij een concentratie aan ICT-onderzoek in de AA-Tower, en sinds 

kort ook de aanwezigheid van het iMinds hoofdkantoor… 

- Centrum Gent: 

o Ajuinlei 1: profileert zich als Internet- of-Things accelerator 

o Visserij met o.m. Cronos, Startit@KBC en Teamleader 

o Oude Dokken/Muide: voornl. startups in de AdTech (o.m. aan Dok Noord, NCube Voorhavenlaan) 

o Aan de Dampoort (Quantum gebouw) zal met de verwachte komst van Co-Station 9000 (juni 

2016) deze concentratie nog versterkt worden en de voorgaande twee ruimtelijk dichter bij 

elkaar brengen. 

o Digipolis Gent/betrokken diensten Groep Gent 

- … 

Veel digitale bedrijven in de stad en aan de rand van de stad zijn bedrijven die perfect verweven kunnen zijn. 

Door te verdichten op de juiste plekken en als stad ondersteuning te bieden om slimme linken te leggen, ontstaat 

er een “open netwerk” dat zorgt voor interacties, cross-overs tussen verschillende sectoren/clusters en kunnen er 

subecosystemen ontstaan. Dit past volledig binnen de visie die uitgewerkt in het co-creatietraject “kantoren in de 

binnenstad”. 

Het centrum van onze stad, voornamelijk de buurt rond De Krook, heeft het potentieel om zich te ontwikkelen en 

te profileren als focaal punt voor het digitale ecosysteem in Gent. Een focaal punt kan leiden tot kruisbestuiving, 
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 Zie bijlage 3. Vergelijking van de kaart van Gentse startups van SIRRIS en het aanbod van bedrijvencentra en 

coworkingspaces in de stad, toont een duidelijke correlatie tussen beide. 



  

 

inspiratie, uitwisseling van project-ideeën, co-creatie en een verhoogde zichtbaarheid: het ecosysteem krijgt een 

gezicht. Hier zijn diverse rollen mogelijk voor de Stad Gent: 

- Stad Gent speelt op middellange en lange termijn een verbindende rol in het bestaande netwerk van 

incubatoren en acceleratoren. Als we de hele stad zien als een incubator, koppelen we daaraan een 

fysieke onthaaldesk. Met de startersfabriek zal de stad reeds de verbinding te leggen tussen de vele 

brede startersondersteunende initiatieven. Daarbinnen hebben ook heel wat startup-ondersteunende 

initiatieven kenbaar gemaakt om mee te willen werken.  

- Stad Gent neemt op korte termijn een trekkersrol in de profilering  en versnelde economische 

ontwikkeling van een centrale hub in het digitale ecosysteem, maar gaat tegelijk ook het partnerschap 

aan met dit ecosysteem om deze ‘gedragen’ uit te werken, uit te voeren en te promoten. Dit zal zich ook 

uiten in een promotie of ‘branding’ rond de waarden creativiteit – digital – ondernemend.  

- Stad Gent ondersteunt op middellange en lange termijn de verbinding met het brede publiek om zo de 

groei in maatschappelijke return mee te realiseren. Het zichtbaar maken van innovatie en valorisatie en 

het effectief verbinden zodat oplossingen gerealiseerd worden samen met burgers kan door het 

ondersteunen van ‘publieksgerichte nieuwe media’ initiatieven met, door en naar de burgers (smart 

citizens). 

- Stad Gent en leden van Groep Gent kunnen ook meer laten ontwikkelen door kleine en middelgrote 

organisaties, door dit te doen dient ze als “launching client”.   

Daarnaast zal Tech Lane Ghent zich verder ontwikkelen als de toonaangevende community voor een aantal sterk 

onderzoeksgerelateerde niches. Dit geldt zeker voor niches die reeds een sterk geconcentereerd zijn in de 

zuidrand van de stad en/of die nood hebben aan specifieke infrastructuur (labo’s, testbeds). Een studie naar de 

internationale merkpositionering, uitgevoerd in opdracht van Stad Gent, NV Eiland Zwijnaarde, Universiteit Gent 

en Waterwegen en Zeekanaal NV, werkte al heel wat materiaal uit voor de merkpositionering van Tech Lane 

Ghent. De waarden en lading, visuele vertaling, kenmerken van de doelgroepen en –markten, positionering in een 

ruimer gebied en positionering ten opzichte van concurrerende projecten zijn onderzocht en in cocreatie 

uitgewerkt. Dit materiaal vormt de basis van een marketingstrategie, en een operationeel marketing- en 

communicatieplan dat in opmaak is en zich zowel zal richten op nieuw aan te trekken bedrijven als op de 

aanwezige community van startups, spinoffs, kennisinstellingen en grote bedrijven in de high tech hub die Tech 

Lane Ghent is.  

 

Inhoudelijk verbinden 

Om het ecosysteem naar een hoger niveau te tillen is er nood aan verbinding op 4 niveaus: 

- verbinden met de Stad Gent (Groep Gent)  

 

De Stad/Groep Gent kan met de diverse spelers binnen het digitaal ecosysteem in dialoog gaan om relevant 

beleid voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. 

Dit kan onder andere door een lokale digitaal agenda uit te werken met een gedragen ambitie op vlak van 

ICT.  Alle actoren werken dan samen om deze ambitie te realiseren. 

 

 

 

 



  

 

- verbinden in de stad 

Door de vele initiatieven bestaat het risico van weinig onderlinge samenhang en/of samenwerking, en dus ook 

een tekort aan doorstroming tussen de diverse spelers. Om de ambitie van groei waar te maken, is het nodig om 

de waardeketen met vele spelers op elkaar af te stemmen en te verbinden. Het doel hierbij is om uitwisseling en 

samenwerking mogelijk te maken maar ook om een duidelijk zicht te krijgen op de opportuniteiten en lacunes van 

het Gentse digitale ecosysteem en de ondernemers en ecosysteem ondersteunende initiatieven te betrekken bij 

het beleid. De startersfabriek kan een alignerende functie vervullen, om de verschillende initiatieven op elkaar af 

te stemmen. Daarnaast is de opstart van  gericht stakeholdersplatform met de spelers binnen het ecosysteem 

aangewezen om bijkomende / nieuwe initiatieven voor de geïdentificeerde opportuniteiten en lacunes, gedragen 

en in cocreatie uit te werken. 

 - verbinden in de regio / België 

Samenwerking stimuleren met andere initiatieven in de ruime regio/België met als doel hefbomen te creëren 

voor het Gentse ecosysteem. De good practice van “startup Delta” in Nederland toont dat een regio-positionering 

sterk kan bijdragen aan de positionering van de steden Amsterdam, Rotterdam als Eindhoven die deze delta 

vormen. Stad Gent neemt hier de lead nemen om de dialoog met Brussel, Antwerpen en Leuven omtrent een 

gezamenlijk beleid op te starten en common ground te vinden ten bate van de ondernemingen. 

 

- verbinden internationaal 

Om de ambitie als Scaleup stad te blijven waarmaken is het essentieel om de link te leggen tussen het Gentse 

ecosysteem en gespecialiseerde ecosystemen in binnen- en buitenland. Zo zetten we in op specifieke kennis en 

expertise voor schalen / internationaliseren van ambitieuze Belgische startups en de soft-landing van 

buitenlandse partners en investeerders.  

 

3.2 Groei versnellen en verdiepen 

Om ecosystemen te laten groeien, zijn er twee cruciale factoren: kapitaal en talent. Deze groei moet zowel in de 

breedte (aantal startups) als in de diepte (aantal scaleups en specifieke niches) gerealiseerd worden. 

Aantrekken van kapitaal 

In het kader van de gestelde ambitie, speelt de beschikbaarheid van (risico)kapitaal een sleutelrol. Recente 

beleidsinitiatieven op federaal niveau (tax shelter voor investeringen in startups) hebben voor een sterke 

toename in seed financiering en eerste-ronde venture capital gezorgd. In het digitale Gentse ecosysteem zijn 

echter - op de pre-seed investering uit het iMinds iStart incubatieprogramma en de aanwezigheid van Volta 

Ventures en Qbic na - de Gentse tech bedrijven volledig aangewezen op andere steden en regio’s (in binnen- en 

buitenland) om externe financiering op te halen. Lokale aanwezigheid van durfkapitaalfondsen kan een 

hefboomwerking hebben en dus een versterking van het ecosysteem, volgens de studie van Omar Mohout. 



  

 

Een actieve aanpak hierin is nodig want het relatief aandeel van kapitaal dat naar Gentse startups gaat krimpt5 

(26% naar 10%), voornamelijk doordat andere steden sterker groeien.  

Het aantrekken van kapitaal naar Gent kan  

- enerzijds door te blijven investeren in nieuwe startup creatie en de aantrekkelijke bedrijven zichtbaar te 

maken voor investeerders;  

- door financiële hefbomen te creëren. Stad Gent kan hier in samenwerking met partners zoeken naar 

nieuwe financiële instrumenten om startups te laten groeien en scaleups te voorzien van voldoende 

venture capital. De stad kan actief verschillende partijen samenbrengen om de kapitaalbehoeften in te 

lossen. Een event zoals Level Up kan deze verbindende rol opnemen. 

- In dit kader dient onderzocht te worden of en op welke manier de stad, in samenwerking met private 

actoren, kan optreden als kwaliteitslabel/kwaliteitscheck. Dit kwaliteitslabel (‘scaled in Ghent’/’nurtured 

by Ghent’) zou een externe en neutrale validatie kunnen zijn voor startups zodat ze sneller toegang 

krijgen tot kapitaal van banken, business angels en venture capital fondsen. Een mogelijkheid is hier om 

aan te sluiten op het binnen Iminds in ontwikkeling zijnde initiatief rond een (PPS)kapitaalfonds. Dit kan 

ertoe bijdragen de verankering van Iminds op onze stad te versterken. 

Aantrekken en laten groeien van talent 

De keuze om te focussen op scaleups heeft ook zijn gevolgen voor de vestigingsfactor talent. Een belangrijke 

voorwaarde om bedrijven aan te trekken is de aanwezigheid van talent, maar omgekeerd is ook het bestaan van 

een matuur digitaal ecosysteem ook een belangrijke factor om talent aan te trekken. 

De studie van Omar Mohout geeft aan dat het gemiddelde aantal werknemers per startup in Gent 18 is, terwijl dit 

in andere steden met meer mature en stabiele bedrijven tot 33 werknemers gaat.  Hier zit dit dus nog een ruim 

groeipotentieel. 

Dit sluit ook aan bij de “Digitale Agenda België ” (1.000 nieuwe startups en 50.000 nieuwe jobs tegen 2020) en de 

“Belgian Startup manifesto”  (10.000 startups en 100.000 jobs in 5 jaar) (1000 startups – 50.000 jobs) die ook 

duidelijk de groei in werkgelegenheid naar voor brengen.  

Verder blijven inzetten op het startup verhaal en de expliciete keuze om te gaan voor scaleup brengt dus een 

duidelijk hefboomeffect in jobs met zich mee. 

We stellen concreet voor om in te zetten op: 

- de aanbeveling van Omar Mohout om een specifieke Data Science opleiding in te richten. Gent heeft hier 

een sterke kennisbasis in en Data Science wordt beschouwd als dé job van de toekomst. In Nederland 

heeft men al dergelijke opleidingen terwijl deze in Vlaanderen nog niet bestaan (middellange tot lange 

termijn) 

- het belang van STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) opleidingen en het stimuleren 

van techniek bij kinderen en jongeren om de instroom in STEM-richtingen te verhogen (middellange tot 

lange termijn) 

Groei in aantal startups 

                                                           
5
 Cijfers voor 2015, volgens SIRRIS en startups.be – voor 2016 zal, zeker met de recente kapitaalronde van showpad, het 

Gentse aandeel zeker veel hoger liggen. Dit toont het belang aan van dergelijke kapitaalrondes voor de positie van het hele 
ecosysteem. 



  

 

Gent moet “blijven zaaien om in de toekomst te kunnen blijven oogsten”. Het ecosysteem moet zichzelf blijven 

vernieuwen en dus mogen we de basis niet uit het oog verliezen. Ons startersbeleid goed laten aansluiten op dit 

ecosysteem blijft dus cruciaal. Specifiek kan de stad hiervoor inzetten op de verdere goede integratie van de 

startende ondernemers in het ecosysteem in het bestaand instrumentarium van starterscontracten, het in de 

kijker stellen van goede praktijken van starters in het digitaal ecosysteem. Het uitwerken van specifieke 

ondersteuningsprogramma’s voor (pre)starters behoort tot de mogelijkheden. 

Groei van startups naar scaleups 

Vandaag zijn er heel wat initiatieven gericht op ondernemerschap en startups, maar er is voorlopig een relatieve 

afwezigheid van initiatieven die zich toeleggen op de ondersteuning van groeibedrijven.  

Ondernemers moeten in hun groeipad van externe en/of interne groei bijgestaan worden op diverse vlakken 

(juridisch, financieel, strategisch, enz). Hiervoor kan onderzocht worden op welke manier deze “groei-

ondernemers” ondersteund kunnen worden: via begeleidingstrajecten, programma’s of adviesraden. Door 

opnieuw te verbinden en te linken kunnen ondernemers deze opgebouwde kennis met elkaar en het lokale 

ecosysteem delen, van elkaar leren en elkaar vooruit helpen. De startersfabriek kan hierin een rol spelen. 

Groei in specifieke niches 

Voorstel is om te blijven inzetten op het algemene digitale ecosysteem maar daarnaast ook een focus te leggen 

op twee belangrijke niches aangegeven door de studie van Omar Mohout en Karen Boers, nl. Data Science en 

HealthTech. Voor elk van deze niches kunnen afzonderlijke programma’s opgezet worden. 

 Data Science heeft een sterke link met de relevante onderzoekssterktes van iMinds, die waarschijnlijk 

geclusterd zullen worden in de onmiddellijke nabijheid van De Krook site. Als horizontale sterkte kan data 

science ook een locomotief zijn voor andere, aansluitende sterktes. Datascience is ook een sterkte en 

tegelijk een ambitie van onze eigen stadsorganisatie. Als één van de pioniers in Europa op het vlak van 

open data en data-analyse in functie van beleidsbepaling kan de lokale overheid ook een belangrijke 

hefboom zijn binnen dit domein. 

 HealthTech is sterker in de zuidelijke stadsrand gesitueerd (Tech Lane Ghent) en biedt veel cross-over 

opportuniteiten met de gezondheids- en farma gerelateerde biotechnologie cluster. Deze sterktes zijn al 

goed in kaart gebracht maar de vaststelling is dat de verschillende initiatieven nog te weinig met elkaar 

zijn verbonden. Zoals de studie van Omar Mohout letterlijk stelt: “De uitdaging voor Gent is om deze 

waardeketen met vele en diverse spelers af te stemmen” maar ook samenwerking te zoeken met andere 

initiatieven. Het startpunt van een traject is hier dus een project of partij te identificeren die de 

verschillende partners bij elkaar kan brengen. Zowel de provincie Limburg (Life Tech) als de steden 

Leuven (Health House) en Antwerpen (Blue Health) hebben recent hun eigen HealthTech initiatieven 

gelanceerd. In Gent lijkt meer nood aan een bottom-up benadering en aan een inpassing in de bredere 

strategie rond Tech Lane Ghent.  

Ook andere niches zoals manufacturing, music en gaming laten we niet links laten liggen, maar nemen we verder 

mee via linken met andere projecten/speerpunten. Zo zijn er duidelijke linken tussen de niche ‘manufacturing’, de 

samenwerking met OCAS en het speerpunt cleantech. De niche ‘music en gaming’ kan verder meegenomen 

worden in de ontwikkeling/profilering van een centrum-hub aansluitend bij media-activiteiten op De Krook. 

 

 



  

 

3.3 Smart city strategie economisch uitbouwen 

Een belangrijke rol voor de lokale overheid in Gent is weggelegd bij de eigen strategie rond smart city / smart 

citizens en deze nog sterker te verbinden met het startup ecosysteem en het economisch beleid.  Dit sluit aan op 

de tweede aanbeveling van de studie. Als stad hebben we ook een aantal producten en initiatieven die reeds 

lopen: 

- Gent heeft op Europees vlak een beleid en is gekend voor zijn smart citizens strategie; aansluitend de 

activiteiten i.k.v. ‘Apps 4 Ghent’ en het huidige digitale Ghent Living Lab. De opportuniteit is om dit 

sterker te verbinden met de startups en het economisch beleid. 

- de engagementsverklaring van Digipolis Gent ‘Stimuleren van ICT innovatie via overheidsaankopen’ dat 

nu volop geconcretiseerd en uitgevoerd wordt. Digipolis zet de komende maanden in op de snelle 

gunning van opdrachten en demodagen waar bedrijven en zelfstandigen hun aanbod bekend kunnen 

maken. Daarnaast zal innovatief aanbesteden worden uitgewerkt rekening houdend met de Gentse living 

lab. 

Opportuniteiten om onze platformfunctie te versterken, kunnen gezocht worden in:  

- het voorzien van de juiste infrastructuur in de stad, door een (stadsbreed of via pilots) hoogperformant 

glasvezelnetwerk (FTTH/B/X) / faciliteren van de uitrol van het 5G netwerk (vanaf 2020) / sensornetwerk 

voor IoT (LoRa, Sigfox) en het vinden van Gentse use cases op deze netwerken; 

- via internationale organisaties waarin de stad actief is, zoals EUROCITIES en ICLEI, goede praktijken uit 

andere steden verzamelen op het vlak van egovernment en egovernance en deze toepasbaar maken 

binnen de Groep Gent.  

- het permanent vernieuwen van de manier waarop de lokale overheid in Gent diensten (digitaal) aanbiedt, 

vereenvoudigt en de eigen organisatie daarop afstemt; 

- de proeftuin rond innovatief aanbesteden kan worden verruimd binnen diverse niches. Het benutten van 

de purchasing power van de stadsdiensten blijft een essentiële hefboom. Nieuwe initiatieven kunnen in 

de lijn liggen van “Startup in residence” programma’s zoals in Amsterdam / San Francisco; 

- de studie van SIRRIS en startups.be vermeldt ook een aantal, nader te onderzoeken, pistes zoals een 

internationale benchmarking op het vlak van digitale dienstverlening, het gebruik van nieuwe 

technologieën voor het digitaliseren van de stadsdiensten of interne hackathons die intrapreneurship en  

interne innovatie stimuleren bij de medewerkers. 

3.4 Promotie 

De profilering en positionering van Gent rond bovenstaande  thema’s is een rode draad in alle aanbevelingen, en 

deze “packaging” wordt gezien als een absolute noodzaak voor het realiseren van de ambitie. Gent communiceert 

vandaag nog onvoldoende zijn sterke troeven. 

Deze profilering is gericht op verschillende doelgroepen. 

- de eigen bevolking en de ondernemers in Gent. Stad Gent moet blijvend inzetten op het positief in de 

kijker plaatsen van het digitaal ecosysteem. Projecten met rolmodellen zoals “dé Gentse ondernemer” en 

“Student Ghentrepreneur” en de toekomstige Startersfabriek  zetten hierop in en deze 

ondernemers/rolmodellen kunnen een inspiratiebron zijn voor vele anderen.  

- Een andere belangrijke doelgroep zijn de nieuw aan te trekken ondernemers en investeerders (nationaal 

en internationaal). De communicatieve vertaling van de centrale beleidsambitie moet zeker hier 

glashelder zijn en vertrekken van de unieke positionering als “dé scale up city van België”. Deze zal verder 



  

 

uitgewerkt worden in het economisch citymarketingtraject en proactief gecommuniceerd worden op 

relevante internationale events (beurzen, netwerking…) en via missies naar andere digitale ecosystemen. 

De aanwezige kennis en expertise van de sterke niche AdTech kunnen hierbij sterker ingezet worden.  

 



  

 

4. Acties, indicatoren, timing en budget 
 

Met bovenstaande beleidsvoorstellen willen we een aanzet geven tot een ontwikkelingsplan voor het speerpunt ICT vanuit de benadering van het digitale 

ecosysteem. 

Hieronder een eerste voorstel van acties ingedeeld op basis van de vier centrale pijlers uit hoofdstuk 3: slim verbinden, groei versnellen en verdiepen, 

voorbeeldfunctie uitbouwen en promotie. De voorgestelde acties zijn specifieke acties voor het speerpunt ICT. Deze komen naast reeds bestaande acties in het 

horizontaal economisch beleid zoals het startersbeleid (starterscontract, startersfabriek, startersevent, starterscongres …), het stimuleren van ondernemerschap 

(Gentse ondernemers, Student Ghentrepreneur, …), OOG, vestigingsvragen, smart cities, open data, crowdfundingplatform, Internationale School, … 

De verschillende acties kunnen ook gegroepeerd worden in 5 types van beleidsacties die we onderscheiden voor de uitrol van speerpunten, namelijk: 

1. Co-creatietrajecten en sectoroverleg, 

2. Projecten, 

3. Ondersteunen van events, 

4. Promotie en 

5. Investeringen. 

Deze acties dragen ook steeds bij aan één van de 8 vestigingsfactoren (innovatie, valorisatie van innovatie, netwerken, ruimte, kapitaal, talent, promotie en 

acquisitie) op basis waarvan de omgevingsanalyse gebeurde. Een overzicht van de acties per vestigingsfactor is dan ook opgenomen op het einde van dit 

hoofdstuk. Onderstaande lijst is een longlist van acties. Om dit actieplan tot realisatie te brengen, wordt een keuze gemaakt in prioritaire acties. 

Vele van de opgesomde acties zijn onderling gerelateerd. Als gevolg zullen andere, niet prioritair genoemde acties, vaak het logisch vervolg of resultaat zijn van 

de uitvoering van één van de prioritaire acties. Daarnaast kunnen ook andere opportuniteiten/acties gedetecteerd worden bij de uitvoering en het onderling 

overleg met externe partners. Dit actieplan moet het dan ook mogelijk maken om op deze opportuniteiten in te spelen. 

De acties waarop prioritair (2016-2017) ingezet wordt en die ook een belangrijke basis vormen voor andere acties zijn: 

1. De creatie van een gericht stakeholdersplatform 

Het Gentse ecosysteem kent een opvallend hoog aantal private en bottom up initiatieven.  Het nadeel hier van is een versplinterd startup landschap 

met als risico weinig onderlinge samenhang en/of samenwerking.  

Er wordt een platform opgericht waarbij onderling overleg en samenwerking tussen de diverse spelers gestimuleerd wordt en waar ook 

beleidsvoorstellen/beleidsacties afgetoetst kunnen worden. Het is de bedoeling om via uitwisseling en samenwerking de opportuniteiten en lacunes 

van het Gentse digitale ecosysteem in kaart te brengen en samen aan te pakken. Samen met de partners van het stakeholdersplatform zullen 



  

 

concrete impactdoelstellingen worden opgemaakt en zal opgeroepen worden om de ambitie mee te onderschrijven. Dit platform komt een 2 à 3-tal 

keer per jaar samen. Afspraken rond concrete acties zijn het gevolg en kunnen in aparte werkgroepen verder worden opgenomen. 

De thema’s die bij een eerste overleg voorgelegd kunnen worden zijn: 

o De ontwikkeling van de diverse ruimtelijke hubs 

o Inrichten van een data science cluster 

o De verhouding en samenwerking met andere speerpunten zoals de creatieve economie (oa Creative Ring, MOM,..) 

o Promotie/economische citymarketing 

o Bepalen mogelijke impactdoelstellingen 

o … 

 

2. Aantrekken van kapitaal 

Overleg met inhoudelijke expert rond kapitaalbehoefte en rol Stad Gent in het aantrekken en beter ontsluiten van kapitaal (bvb. Via nieuw of 

bestaand kapitaalfonds)  

Onderzoek ism private actoren hoe kwaliteitslabel (“scaled in Ghent/nurtured by Ghent”) creëren en strategie bepalen met rol Stad Gent opdat start 

ups en scale ups sneller toegang krijgen tot financiering. 

 

3. Promotie 

Om de ambitie van Gent waar te maken is het noodzakelijk om sterk in te zetten op de promotie en de communicatie van de sterke troeven van 

Gent. 

Relevante internationale digitale ecosystemen en events identificeren; het ondersteunen van belangrijke events en missies is van belang om Gent te 

profileren als scale up city. Het op kaart plaatsen en ontsluiten van belangrijke data rond het digitale ecosysteem in Gent kan hierbij versterkend zijn. 

 

4. Verdere realisatie van de engagementsverklaring van Digipolis Gent ‘Stimulerne van ICT innovatie via overheidsaankopen’ 

Dit is belangrijk in het economisch uitbouwen van de smart city strategie. 

 

 

 

 



  

 

BIJLAGE 1:  Stakeholdermapping van het Gentse digitale ecosysteem en het co-creatietraject met 

strategische partners 

 
5.1 Bedrijven 

- Lokale startups en gevestigde ICT-bedrijven 
- Relevante nationale spelers actief in het Belgische digitale ecosysteem zoals 

telecomoperatoren, banken, media, dienstverleners 
- Buitenlandse ICT-bedrijven met mogelijke interesse voor vestiging en/of projecten in 

Gent   
 
5.2 Overheid 
Stad Gent – Dienst Economie / Strategische Coördinatie / Dienst Werk; Digipolis 
Provincie Oost-Vlaanderen; Vlaamse Overheid; Federale Overheid (bevoegdheid van Minister 
De Croo Digitale Agenda7) 
  
5.3 Onderwijs- en opleidingsinstellingen 
Artevelde Hogeschool; HoGent/ Centrum voor Ondernemen; Universiteit Gent; Vlerick 
Business School 
 
5.4 Kennisinstellingen 
iMinds, Sirris; iMec 
  
5.4 Incubatoren en acceleratoren 
ICUBES, IIC, Wijs, IHUB,  iMinds iStart (Light); iMinds StartUp Garage; Startup Weekend; 
Student Ghentrepreneur; Start it @KBC; Ajuinlei 1, BRYO (VOKA), Microsoft Innovation Centre 
(MIC), COstation, Meetdistrict,.. 
  
5.6 Communities, netwerkorganisaties en federaties 
Flanders Youth Society for Entrepreneurship, Gent BC, Gent M, Ghent Web Valley, MedTech 
Flanders, Startups.be, UNIZO, White Space, cvba De Krook, Agoria, Bloovi, Aerey, Ministry of 
Makers, … 
  
5.7 Durfkapitaal 
iMinds iStart; Volta Ventures; Qbic 
  
5.8 Sterke ambassadeurs 
Wim De Waele, Bart De Waele (Wijs), Pieter Jan Bouten, Jeroen De Wit, Jonas D’Haenens… 
  
5.9 Proeftuinen 
Krook.Lab8, Timelab, Ghent Living Lab, Living Lab van Iminds,… 

  

                                                           
7 http://startupmanifesto.be - http://www.digitalbelgium.be/nl#digital-agenda 

8
 Het Krook.LAB vertaalt academisch onderzoek van iMinds naar concrete demo's, prototypes en 

installaties. Dit met als doel om in de Krooksite onderzoek tastbaar maken voor het brede publiek.  
 

http://startupmanifesto.be/
http://www.digitalbelgium.be/nl#digital-agenda


  

 

  



  

 

BIJLAGE 2: startups en scale-up ecosystemen vergeleken voor Gent, Brussel, Antwerpen en Leuven.  

(bron: SIRRIS en startups.be)  

Het gemiddelde aantal start ups, scale ups, deadpool en acquired in België, Leuven en Antwerpen 

versus het Gentse gemiddelde 

 

 



  

 

 

 

Gemiddelde oprichtingsjaar van tech bedrijven in België 

       

 

Grootste niches aan tech bedrijven in Gent 

 

 



  

 

 

Ordening van grootste concentratie aan startups en scaleups in de Belgische steden 

   

Ordening van de Belgische steden met de meeste acquisities (overnames van bedrijven) naar de 

minste 

 

 

Ordening van de Belgische steden volgens het grootste gemiddelde aantal werknemers per bedrijf 

 

 

  



  

 

Ordening van Belgische steden met de meeste bedrijven die internationaal actief (kapitaal in het 

buitenland hebben opgehaald of een bedrijfstak hebben in het buitenland) zijn naar minste. 

 

 

Steden met de grootste aantal bedrijven gespecialiseerd in Data Analytics in België 

 

9% van alle tech bedrijven zijn spin-offs van Belgische Universiteiten; waarvan 19% verbonden is met 

Ugent. 

 

 

  



  

 

BIJLAGE 3: Ruimtelijke situering van Gentse startups en co-working spaces / bedrijvencentra en 

incubatoren 

 

Kaart van de Genste startups (bron: http://sirris.datascouts.eu)  

 

 

Co-working spaces, bedrijvencentra en incubatoren in Gent, via https://stad.gent/werken-

ondernemen/ondernemen/een-locatie-vinden/bedrijvencentracoworking/overzicht-aanbod-

bedrijvencentra-en-coworkingspaces  

 

 

http://sirris.datascouts.eu/
https://stad.gent/werken-ondernemen/ondernemen/een-locatie-vinden/bedrijvencentracoworking/overzicht-aanbod-bedrijvencentra-en-coworkingspaces
https://stad.gent/werken-ondernemen/ondernemen/een-locatie-vinden/bedrijvencentracoworking/overzicht-aanbod-bedrijvencentra-en-coworkingspaces
https://stad.gent/werken-ondernemen/ondernemen/een-locatie-vinden/bedrijvencentracoworking/overzicht-aanbod-bedrijvencentra-en-coworkingspaces

