
 

 

PERSCOMMUNIQUE  

 
Tien Brusselse technologische start-ups op zoek naar financiering 

 
14 maart 2018 – Op donderdag 15 maart 2018 vindt de derde editie van de Tech Startup Day plaats, het 
jaarlijkse hoogtepunt voor technologische start-ups. Dit jaar werden tien veelbelovende Brusselse start-ups 
die op zoek zijn naar financiering geselecteerd om deel te nemen aan een pitchsessie met een panel met 
Belgische en internationale investeerders. 
 
Brussel is dan wel nog niet het nieuwe Berlijn, maar de cijfers tonen aan dat de Brusselse technologische start-
ups aan het boomen zijn en de economie van het Gewest een dynamische impuls geven. In Brussel zijn er 3,4 
technologische start-ups per 10.000 inwoners. In Vlaanderen zijn dat er maar 1,5 en in Wallonië maar 1,2. 
Sinds 2010 werden in totaal 400 start-ups opgestart in Brussel, goed voor 3.000 jobs.  
 
Op het vlak van financiering lukt het Brussel echter nog niet om Vlaanderen van de troon te stoten. Slechts 
21% van de Brusselse technologische start-ups wordt gefinancierd. Daarom krijgen tien Brusselse start-ups 
tijdens de Tech Startup Day – op voorstel van Didier Gosuin, Brusselse minister van Economie – de kans om 
hun project aan te prijzen bij een panel investeerders, om zo financiering binnen te halen.  
 
Een van die start-ups is OUAT! “Om te kunnen groeien en die groei te kunnen ondersteunen, is een 
doeltreffend financieringsplan nodig en moeten partners gevonden worden die ons kunnen helpen om onze 
ambities waar te maken. De Tech Startup Day is een unieke kans om oplossingen daarvoor te vinden en in 
contact te komen met de Brusselse technologische en financiële sector, die bol staat van de oplossingen. Het 
evenement past in de inspanningen van het Brussels Gewest, dat ons project al volgt en ondersteunt sinds 
het prille begin”, zegt Nicolas Vertommen, Marketing Architect bij OUAT! 
 
Voor Didier Gosuin, Brusselse minister van Economie, is “de rol van de overheid de omstandigheden creëren 
die ervoor zorgen dat projecten zich kunnen ontwikkelen. We moeten de katalysator zijn die ervoor zorgt dat 
men vrij kan ondernemen en dat ondernemen wordt aangemoedigd en gestimuleerd. Momenteel kunnen we 
ondubbelzinnig stellen dat Brussel niet moet onderdoen voor andere grote Europese steden op het vlak van 
aantrekkingskracht voor technologische start-ups. Er is echter nog werk aan verschillende zaken die hun groei 
belemmeren, zoals de toegang tot financiering. Tien Brusselse start-ups de kans geven om hun project voor te 
stellen aan prestigieuze investeerders is daarbij een eerste stap. Tegelijkertijd ontwikkelen we verder 
structurele maatregelen om financiering te vergemakkelijken.” 
 
De derde editie van de Tech Startup Day vindt plaats op donderdag 15 maart 2018 in The Egg. Er worden 
meer dan 1.000 bezoekers verwacht. 
 
Volledige lijst van de tien Brusselse start-ups 

• Careers International  

• CommuniThings 

• Itinari 

• Juyo Analytics 

https://careersinternational.com/
https://www.communithings.com/
https://www.itinari.com/
http://juyoanalytics.com/


• Muuselabs 

• Ouat! 

• Preesale 

• Railnova 

• WooRank 

• Zerocopy 

Volledige lijst van de investeerders  

• Mangrove VC (Luxemburg) 

• Expon Capital (Luxemburg) 

• Serena Capital (Frankrijk) 

• Partech Ventures (Frankrijk) 

• Newion Investments (Nederland) 

• Orange Digital Ventures (Frankrijk) 

• Theodorus (België) 

 
 

http://www.muuselabs.com/
http://www.ouat.eu/live-science
https://preesale.com/
https://www.railnova.eu/
https://www.woorank.com/nl/
http://zerocopy.be/nl/welcome
http://www.mangrove.vc/
http://www.exponcapital.com/
https://www.serenacapital.com/
https://www.partechventures.com/
http://www.newion.com/
http://digitalventures.orange.com/
http://www.theodorus.be/

