Hallo!

Plan je te starten als ondernemer of startte je onlangs je eigen onderneming en ben je op
zoek naar begeleiding en een klankbord op dit boeiende, maar ook uitdagende pad?
Samen met de startersinitiatieven in de Leuvense regio ontwierpen we voor jou deze gids!
Per startersinitiatief vind je beknopte info die je kan helpen een selectie te maken van de
relevante organisaties voor jouw onderneming.
Voel je bovenal vrij om contact op te nemen met een startersinitiatief. Zoals wij mochten
ervaren bij het opstellen van deze gids, zijn het stuk voor stuk heel behulpzame en
gepassioneerde mensen!
Ben je ook of eerder op zoek naar een plek waar je andere ondernemers kan ontmoeten, dan
vind je achteraan een overzicht van co-working- en andere ontmoetingsplekken in de regio.

Veel succes!
het Leuven MindGate team

Bryo
Tiensevest 170
3000 Leuven
www.voka.be/bryo
bryo-vb@voka.be

Bryo is een initiatief van VOKA vzw

Bryo focust met de trajecten StandUp, StartUp & ScaleUp op enthousiast talent met een
hoog potentieel en een grote goesting om te ondernemen. Als deelnemer aan Bryo
krijg je begeleiding bij alle uitdagingen die op je weg liggen bij de opstart en groei van je
eigen idee of onderneming. Ontmoet gelijkgezinden en ervaren ondernemers, breid je
netwerk uit, leer van elkaar en van goede voorbeelden. Je kan ook steeds bij je Bryo-coach
terecht voor individuele begeleiding.
Op de website van Bryo vind je een duidelijk overzicht van de beschikbare trajecten en de
bijhorende voorwaarden. De Bryo trajecten zijn combineerbaar met andere Voka-diensten
en bieden toegang tot het ruime netwerk van expertise en mogelijke samenwerkingen
binnen Voka.
Voka wil als netwerk van ondernemers en representatieve organisatie van ondernemingen in
Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen. Voka wil op die manier
fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn in de regio Vlaams-Brabant.

Contactpersonen
StandUp: Stephane Deckers - stephane.deckers@voka.be
StartUp: Lien De Grom - lien.degrom@voka.be
ScaleUp: Véronique Mestdagh - veronique.mestdagh@voka.be

Bryo biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands

Flanders DC
Diestsevest 76
3000 Leuven
www.flandersdc.be
info@flandersdc.be

Flanders DC ondersteunt, promoot en verbindt creatieve ondernemers uit Vlaanderen, en
dus ook uit Leuven. Je kan bij ons terecht voor gratis zakelijk advies. Via onze infosessies en
webinars blijf je op de hoogte van de verschillende aspecten van ondernemen in de
creatieve sector. Op onze website vind je allerhande tools, templates en checklists die je
helpen in het opstarten en doen groeien van je onderneming.
Flanders DC is er voor alle type ondernemers in de creatieve sector, zijnde architectuur,
audiovisuele industrie, beeldende kunst, communicatie, design, erfgoed, games, gedrukte en
digitale media, mode, muziek, nieuwe media en podiumkunsten.

Contactpersonen
Via adviesformulier op de website of info@flandersdc.be - 016/24 29 24

Flanders DC biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands, Engels

imec.istart
Kapeldreef 75
3001 Leuven
www.imecistart.com
istart@imec.be

imec.istart is een initiatief van imec en partners

Imec.istart is de eerste investeerder en ondersteunende partner die tech startups helpt op
te schalen.
Het imec.istart programma biedt een breed scala aan diensten, zoals initiële financiële
injectie (50.000 tot 250.000 EUR pre-seed financiering), persoonlijke coaching en mentoring,
toegang tot technologie en kantoorfaciliteiten, toegang tot een breed (inter)nationaal
netwerk van partners en investeerders en nog veel meer. Sinds de lancering in 2011 hielp
imec.istart meer dan 235 tech startups op verschillende gebieden om zich te ontwikkelen tot
duurzame ondernemingen.
Imec.istart staat op de 1e plaats in de Europese 'Top University Business Accelerators' van
UBI Global.
Startups die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het 12 maand durende imec.istart
acceleratieprogramma, kunnen hun aanvraag indienen tijdens onze Open Call maanden
(september, januari en mei) via de website.

Contactpersonen
Sven De Cleyn - sven.decleyn@imec.be

imec.istart biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands, Engels

KU LEUVEN KICK
Waaistraat 6/5105
3000 Leuven
www.kuleuven.be/kick
kick@kuleuven.be

KICK is een initiatief van KU Leuven

KU Leuven KICK wil ondernemerschap bevorderen en aanmoedigen onder studenten,
onderzoekers, docenten en professoren. Iedereen binnen de KU Leuven die
ondernemend is ingesteld of vragen heeft over ondernemen, kan bij KICK terecht.
KICK helpt studenten om hun innovatieve ideeën om te zetten in succesvolle business
modellen en wil startende ondernemers optimaal begeleiden en ondersteunen bij de
uitbouw van hun onderneming. Starters uit alle sectoren en in alle fases van opstart zijn
welkom bij KICK.
KICK ondersteunt studie programma’s rond ondernemerschap, organiseert challenges en
biedt coaching en werkplekken aan. Meer informatie vind je op de uitgebreide website van
KICK.

Contactpersonen
Tine Van Lommel - tine.vanlommel@kuleuven.be

KICK biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands, Engels

KU Leuven Research & Development (LRD)
Waaistraat 6/5105
3000 Leuven
https://lrd.kuleuven.be
lrd.innovatie@kuleuven.be

LRD is een initiatief van KU Leuven

KU Leuven Research & Development (LRD) biedt actieve ondersteuning tijdens de
oprichtingsfase van spin-off bedrijven. Spin-off bedrijven zijn innovatieve bedrijven die
gebaseerd zijn op onderzoeksresultaten en intellectuele eigendom die aan de universiteit
werden ontwikkeld.

Contactpersonen
Rudi Cuyvers - rudi.cuyvers@kuleuven.be

LRD biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands, Engels

LE(J)ON (Leuvense Jonge Ondernemers)
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
www.leuvenvoorondernemers.be/lejon

LE(J)ON is een initiatief van Stad Leuven, MIJNLEUVEN, LUCA School of Arts, UCLL & KU
Leuven

Leuvense Jonge Ondernemers, kortweg LE(J)ON, maakt jongeren tussen 18 en 25 jaar
wegwijs in het grote aanbod van initiatieven rond jong ondernemerschap. LE(J)ON is er voor
jongeren en studenten die wonen, werken en/of studeren in Leuven en staat open voor alle
vormen van ondernemerschap in alle soorten sectoren. Droom je van ondernemen of ben je
al gestart als ondernemer? Je kan in beide gevallen terecht bij LE(J)ON.
LE(J)ON biedt gratis individuele coaching, maar ook inspiratiesessies waar starters en
gevestigde ondernemers aan het woord komen en netwerkevents zoals hackatons en
ondernemerscafé. Verder stelt LE(J)ON ook co-workingruimtes en etalageruimte te
beschikking en kan je altijd terecht in de hubs Studio Start en maakleerplek. Ook organiseert
LE(J)ON innovatie challenges en de LE(J)ON awards om jonge ondernemers meer in de
schijnwerpers te zetten.
LE(J)ON maakt deel uit van het ecosysteem voor jong ondernemen in Vlaanderen. VLAIO
ondersteunt dit ecosysteem om ondernemerszin en ondernemerschap bij jongeren, en meer
specifiek bij studenten, te stimuleren. Ontdek de projecten in andere studentensteden op
www.vlaio.be/jongondernemen.

Contactpersonen
Margot Vandermeulen - margot.Vandermeulen@leuven.be - 016 27 23 92 of 0499 23 48 54
Sarah Vandendael - sarah.vandendael@leuven.be - 016 27 23 92 of 0474 03 51 75

LE(J)ON biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands, Engels

Start it @KBC
Professor Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven
www.startit.be
info@startit.be

Start it @KBC is een initiatief van KBC en partners

Start it @KBC is België ’s grootste accelerator en ondersteunt en promoot ondernemers
met een innovatief idee en schaalbaar businessmodel. De internationale community
van Start it @KBC bestaat uit een netwerk van meer dan 1000 start-ups en scale-ups die
elkaar versterken met hun ervaringen en expertises.
Start it @KBC werd opgericht in 2014. De accelerator plaatst de founders van start-ups
centraal en biedt zijn ondersteuningsprogramma volledig gratis aan. Start it @KBC neemt
geen aandelen en stelt als enige voorwaarde dat ze samen streven naar maximale
economische en maatschappelijke impact, diversiteit en duurzaamheid.
Start-ups die willen deelnemen aan het één jaar durende Start it @KBC
acceleratieprogramma en gratis gebruik willen maken van mentorship, netwerk, workshops
en co-working spaces, kunnen zich het hele jaar door kandidaat stellen via de website.

Contactpersonen
Dirk Lievens - dirk@startit.be – 0499/802023

Start it @KBC biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands, Engels

StartMinds
Geldenaaksebaan 335
3001 Leuven
www.ucll.be/startminds
startminds@ucll.be

StartMinds is een inititatief van Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL)

Ben je student of alumnus bij UCLL en geprikkeld om te ondernemen? Heb je ideeën en
wil je weten hoe eraan te beginnen? Heb je je eigen zaak opgestart?
Bij StartMinds krijg je begeleiding bij de uitwerking van je ondernemend idee,
inspiratiesessies en workshops, coaching op maat, deelname aan ondernemerswedstrijden,
bespreken van het statuut student-ondernemer, enz. Samen bouwen we een sterk netwerk
uit en verbinden we je met partners.
De StartMinds-kalender op de website en de facebookpagina geeft je een overzicht van alle
events.

Contactpersonen
Robrecht Van Goolen - robrecht.vangoolen@ucll.be - 0483/14.95.29

StartMinds biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands, Engels

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel
Diestsevest 52-54
3000 Leuven
www.unizo.be/vlaamsbrabant
vlaamsbrabant@unizo.be

De ondernemerscoaches van UNIZO begeleiden starters en pré-starters bij de opstart als
zelfstandig ondernemer en de lancering van een eigen zaak. UNIZO begeleidt op maat,
voorziet opleidingen, ondersteunt netwerking en ervaringsuitwisseling.
UNIZO biedt individueel advies rond de haalbaarheid van je ondernemersidee,
bedrijfsoptimalisatie, financieel inzicht, (groei)strategie en online verkoop. Verder biedt
UNIZO korte opleidingen in groep, masterclasses en andere sessies aan.
UNIZO heeft ruim 110 aangesloten sectoren en ondersteunt een breed spectrum
ondernemers zoals freelancers, makers, retailers, vrije beroepers, bouwbedrijven, start-ups,
spin-offs en kmo's.
UNIZO lanceerde begin 2021 het ‘Startersplatform’, een gratis en vrij toegankelijke online
toolkit waarmee je zelfstandig je ondernemingsplan kan opstellen. Naast de uitgebreide
toolkit, vind je er ook tal van video’s met advies van experts.

Contactpersonen
Elke Tielemans - elke.tielemans@unizo.be

UNIZO biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands, gedeeltelijk Engels en Frans

VLAIO Team Bedrijfstrajecten
Diestsepoort 6
3000 Leuven
www.vlaio.be

VLAIO Team Bedrijfstrajecten biedt ondersteuning aan startende innovatieve
ondernemingen in de vorm van individuele begeleiding. Samen met een bedrijfsadviseur
ga je aan de slag om een goed zicht te krijgen op jouw individuele situatie: Business Case
Analyse, advies, partnermatching en toegang tot financiering.

Contactpersonen
Bas Sturm - bas.sturm@vlaio.be – 0476/936898

VLAIO biedt begeleiding aan in volgende talen: Nederlands, Engels

Business Brewery
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
www.businessbrewery.be

maakleerplek
Stapelhuisstraat 13 - 15
3000 Leuven
www.maakleerplekleuven.be

De Hoorn
Sluisstraat 79
3000 Leuven
www.dehoorn.eu

STADHUIS
Naamsestraat 3
3000 Leuven
www.mijnleuven.be/stadhuis

Duigemhof
Duigemhofstraat 101
3020 Herent
www.work.bardoffice.eu/herent-duigemhof

MC-SQUARE
Philipssite 5 box 1
3000 Leuven
www.mc-square.com

FabLab Leuven
Celestijnenlaan 300
3001 Leuven
www.fablab-leuven.be

SO the best of both worlds
Herbert Hooverplein 4
3000 Leuven
www.sothebestofbothworlds.be

Gastarbeid
Karel Van Lotharingenstraat 4/301
3000 Leuven
www.gastarbeid.be

Studio Bodart
Ijzermolenstraat 95
3000 Leuven
www.studiobodart.be

Hotel Ragnarok
Engels Plein 35
3000 Leuven
www.ragnarokstart.be

Studio Start
Naamsestraat 11/13
3000 Leuven
www.studiostartleuven.be

Labora
Abdij Keizersberg
3000 Leuven
www.laboraleuven.be

VaartCo
Asstraat 5
3000 Leuven
www.vaartco.be

Regus
Martelarenplein 20E
3000 Leuven
www.regus.com

