
Inspiratie

I N N O V A T I E

D
e afgelopen jaren trokken 
Belgische ondernemers 
met organisaties als nexx
works of Startups.be/
Scaleups.eu naar Ameri
kaanse techsteden, en 
later steeds vaker naar 
Aziatische innovatiehot
spots. De coronapande
mie maakte daar tijdelijk 
een einde aan.
Tijdens de lockdown rijp
te bij twee organisaties in 

de stal van KBC Groep het plan 
om Belgische techpioniers en we
reldspelers meer op de voorgrond 
te laten treden. Start it X, een zus
terorganisatie van de accelerator 
Start it @KBC, begeleidt Belgi
sche bedrijven die willen innove
ren en koppelt ze aan buitenland
se scaleups. Ook de zakenreisor
ganistie Omnia Travel behoort tot 
de KBC Groep.
Onder het toeziend oog van Johan 

Thijs, de CEO van KBC Groep, 
werkten Lode Uytterschaut, de 
CEO van Start it X, en Jan Van 
Steen, general manager van Om
nia Travel, een driedaagse inspira
tiereis uit voor deelnemers die een 
topfunctie hebben in hun bedrijf. 
De eerste editie in oktober voert 

de deelnemers onder meer langs 
imec, Barco, Port of Antwerp en 
Pairi Daiza (zie kader Drie dagen 
inspiratie).

Eigen kampioenen
“We hebben veel bedrijven op 
wereldniveau, maar die zijn niet 
voldoende bekend, onder meer 
door onze typische bescheiden
heid”, zegt Lode Uytterschaut. 
“Waarom zouden we geen moeite 
doen om Belgische kampioenen 
meer voor het voetlicht te bren
gen, in plaats van altijd naar China 
of Silicon Valley te gaan? Wij heb
ben ook leidende spelers. Boven
dien zijn de omstandigheden 
waarin die bedrijven ondernemen 
dezelfde als voor de Belgische 
deelnemers aan het programma.”
Op de buitenlandse reizen langs 
Apple, Google, Tencent en Alibaba 
kun je volgens Lode Uytterschaut 
nauwelijks achter de schermen 
kijken en krijg je moeilijk toegang 
tot de top van het bedrijf. “Vaak 
kom je niet verder dan een experi-
ence center”, zegt Uytterschaut. 
“Op onze Innovation Trip, Made 
In Belgium delen de CEO’s zelf 
hun ervaringen.”
Bij de eerste editie in oktober zijn 
onder meer Jan De Witte, de CEO 
van Barco, Johan Thijs, de CEO 
van KBC Groep, en Eric Domb, de 
CEO van Pairi Daiza, de gastheren. 
Al benadrukt Lode Uytterschaut 
dat niet enkel grote bedrijven, 
maar ook startups op het pro
gramma staan: “Ray & Jules 
brandt bonen op zonneenergie. 
Dat bedrijf heeft misschien niet 
dezelfde schaal als Barco, maar het 
is ook een wereldautoriteit in wat 
het doet.”

Groepsdynamiek
Uytterschaut en Van Steen zijn van 
plan na de eerste Innovation Trip, 
Made In Belgium nieuwe edities 
op touw te zetten, telkens met 

OMNIA TRAVEL  EN START IT X  ORGANISEREN INSPIRATIEREIS  

LANGS BELGISCHE INNOVATIEKAMPIOENEN

Welkom in  
Silicon Belgium
Voor corona reisden Belgische topmanagers, kmo-leiders of oprichters van 
start-ups graag naar ’s werelds broedplekken voor innovatie, zoals Silicon 
Valley in de Verenigde Staten, Singapore en Shenzhen. Waarom zover gaan, 
als er ook in België verborgen inspirerende kampioenen zijn, dachten Om-
nia Travel en Start it X. Beide organisaties pakken uit met hun eerste inspi-
ratiereis op eigen bodem. B E N N Y  D E B R U Y N E

DRIE DAGEN INSPIRATIE

De eerste inspiratiereis van 

Omnia Travel en Start it X 

vertrekt en eindigt in Ant-

werpen en heeft onder meer 

de volgende haltes:

· DAG 1. Naar Leuven voor 

een bezoek aan imec, lunch 

met de CEO van Comate en 

daarna naar het dierenpark 

Pairi Daiza in het Henegouw-

se Brugelette.

· DAG 2. Van Brugelette naar 

Kortrijk voor een bezoek aan 

Barco, daarna naar de KBC-

vestiging op de Grote Markt 

van Brussel.

· DAG 3. Na een bezoek aan 

Ray & Jules gaat het naar Ant-

werpen voor een kennisma-

king met de start-ups in The 

Beacon en een bezoek aan 

het Havenbedrijf Antwerpen.
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schaut wil die serendipiteit, 
zoals hij het noemt, nog een 
zetje geven door Conversa
tion Starter in te schakelen. 
Dat event en netwerkplat
form, dat behoort tot het net

werk van Start it @KBC, 
gooide tijdens de lockdown 
hoge ogen met zijn software 
om deelnemers aan events 
aan elkaar te koppelen voor 
korte onlinegesprekken. z

andere bedrijven. Gevraagd 
naar welke bedrijven op hun 
lijst staan, laten ze niet in hun 
kaarten kijken. Een andere 
optie die wordt onderzocht, 
is een editie voor buitenland
se ondernemers die het Bel
gische innovatielandschap 
beter willen leren kennen.
Als zakenreisaanbieder heeft 
Omnia Travel ervaring met 
het in elkaar steken van zulke 
programma’s. “Op die reizen 
zie je altijd een groepsdyna
miek tussen de deelnemers 

ontstaan. Dat is ook nu de be
doeling”, zegt Jan Van Steen. 
“Daarom zijn er ook voldoen
de rustpunten, zodat mensen 
even afstand kunnen nemen 
en met elkaar kunnen praten. 
Pairi Daiza is niet enkel een 
fantastische onderneming, 
maar ook een goede locatie 
om met elkaar in gesprek te 
kunnen gaan.” Lode Uytter

‘Het is ook de bedoeling dat  
er een groepsdynamiek tussen  
de deelnemers ontstaat’

 JAN VAN STEEN EN 

LODE UYTTERSCHAUT

“We hebben veel 

bedrijven op wereldni-

veau, maar die zijn niet 

voldoende bekend.”

PRINT MEDIA
START IT KBC

Ref: 39154 / 60DD518D82

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 2


