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Workshops  Praktisch         

 

15.30 u.  Onthaal    

16.15 u.  Funding – What are venture capitalists looking for in a business? 
Keynote |  Frank Maene – Volta Ventures 

    

17.30 u.  Workshops voor groeibedrijven en 
investeerders  
- Het 7-stappenplan om duurzaam te 

financieren 
- 99 questions form investors 
- PMV-risicokapitaal & alternatieve 

financiering 
- Financiering & subsidies voor innovatie 

Investor pitching, track 1 >250k 
Investor pitching waar geselecteerde, 
beloftevolle groeibedrijven individueel de 
kans krijgen zich voor te stellen aan venture 
capitalists en fondsen (op afroep). 
 
Groeibedrijven op zoek zijn naar >250k 
kunnen hun kandidatuur indienen. 

    

19.00 u.  FinFinder zone met partners inzake financiering & walking diner  

20.00 u.  Investor pitching, track 2 <250k 
Beloftevolle start-ups pitchen voor ervaren ondernemers, investeerders en geïnteresseerden. 
Start-ups die op zoek zijn naar <250k kunnen hun kandidatuur indienen.  

    

21.30 u.  Netwerking 
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Keynote  | Frank Maene | Volta Ventures 

Funding for start- en scale-ups – What are venture capitalists 

looking for in a business?  

Volta Ventures, een venture capital fonds voor internet en 

software bedrijven in de Benelux, behoort tot de top inzake 

seed & early stage VC.  

Frank Maene, managing partner van Volta Ventures, werkte 

de afgelopen 25 jaar met software startups. Zowel als 

investeerder, coach en als bestuurder. Vandaag zetelt hij in 

het bestuur van Awingu, BitSensor, VAMP, Sentiance, 

SweepBright and Qualifio. Daarnaast is hij Executive in 

Residence van Vlerick Business School. 

Na zijn studies in TEW kwam hij al snel terecht in Silicon 

Valley waar hij nog steeds operationeel is. 

Hij is regelmatig keynote spreker en jurylid van wedstrijden en 

pitches voor startups. 

 

     

 

Workshop 1 | Thibaut Claes | W.IN.G 

Investor readiness – 99 questions from investors 

Hoe spreek je over uw product, cijfers, business model, team en meer? Scherp uw pitch 

vaardigheden aan en bekom investor ready! 

Thibaut Claes is investeringsmanager bij W.IN.G, een investeringsfonds van SRIW, 

gespecialiseerd in de financiering én coaching van technologiestartups. 

 

Workshop 2 | Matthias Browaeys & Aelbrecht Van Damme | 
WinWinner 

Hoe kan ik mijn onderneming succesvol en duurzaam 

financieren? – het 7-stappenplan voor ondernemers 

Tijdens deze workshop komt u te weten hoe u de financiering van een groeiende onderneming 

kunt aanpakken op een duurzame manier. WinWinner geeft inzichten in hoe u uw financieel 

plan en uw verhaal op punt krijgt voor uw eerstvolgende financieringsronde. 

Het financieringsplatform WinWinner helpt groeibedrijven om hun dossier klaar te stomen 

voor investeerders. 

  

https://www.volta.ventures/
https://www.linkedin.com/company/volta-ventures/
https://twitter.com/frankmaene
http://www.volta.ventures/
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Workshop 3 | Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 

Wegwijs in de financiering en subsidies voor innovatie 

Innovatie: een absolute must voor de groei van uw bedrijf. Maar innoveren kost geld en gaat 

vaak gepaard met het nemen van risico’s. 

De Vlaamse overheid ondersteunt daarom bedrijven bij het uitwerken van hun onderzoeks- en 

ontwikkelingsprojecten met een financiële duw in de rug én het nodige advies. Kom te weten 

hoe je optimaal gebruik maakt van innovatiesubsidies en fiscale maatregelen! 

 

Workshop 4 | Alex De Ridder | PMV Doe- en durfbedrijf  

PMV-risicokapitaal en alternatieve manieren van financieren 

PMV financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en 

internationalisering. Maak kennis met de financiële producten van PMV en ontdek een 

alternatieve manier van financieren!  

 

Bent u op zoek naar extra financiering? Of wenst u mogelijks groeibedrijven te ondersteunen? 

Bent u gewoonweg geïnteresseerd in groeikapitaal?  

Schrijf u nu in! 

Wanneer? 

Maandag 6 mei 

Vanaf 15u30 

Waar?  

Voka Box 

Lammerstraat 18, 9000 Gent 

Meer informatie en inschrijvingen 

https://www.voka.be/finfinder 

 

Gratis toegang 

Dit evenement wordt georganiseerd met de steun van het Interregproject Progres en de 

Provincie Oost-Vlaanderen.  

          

https://www.voka.be/finfinder
https://project-progres.eu/

