
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieterjan Bouten (Showpad)   Joris Van Der Gucht (Silverfin)   

Davy Kestens (SparkCentral)   Cedric Engels (Roundhouse – Hermanos Inglesos) 

Didier & Christophe Engels (Ramen & Deuren Engels) 

Keynotes    Business dates    Conversation Starter    Fancy food & drinks    Music by Dj Neon 
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18.00 u. Ontvangst & netwerking 

Business dates by Conversation Starter 

19.00 u. Tournée Générale 1: Brothers in arms 

Cedric Engels (Roundhouse - Hermanos Inglesos) 

Didier & Christophe Engels 

(Ramen & Deuren Engels - Hermanos Inglesos) 

19.45 u. Tournée Générale 2: Internationale scale-ups 

Pieterjan Bouten (Showpad) 

Joris Van Der Gucht (Silverfin) 

20.30 u. Pauze & netwerking 

Business dates by Conversation Starter 

21.45 u. Tournée Générale 3: Stories of Silicon Valley  

Davy Kestens (SparkCentral) 

Joris Van Der Gucht (Silverfin) 

Met livestreaming vanuit Sint-Truiden 

22.30 u. Music & drinks 

Dj Neon (o.a. Tomorrowland) Inschrijven 
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http://www.hermanosinglesos.com/
https://www.linkedin.com/in/didier-engels-61ba9a33/
https://www.linkedin.com/in/christophe-engels-05b04936/
https://www.engelsnv.be/nl/
http://www.hermanosinglesos.com/
https://www.linkedin.com/in/pieterjanbouten/
https://www.showpad.com/
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https://www.getsilverfin.com/nl
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https://www.linkedin.com/in/jorisvandergucht/
https://www.getsilverfin.com/nl
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19.00 – 19.45 u. - Tournée Génerale 1: Brothers in arms 

Cedric Engels – Roundhouse – Hermanos Inglesos 

Didier Engels – Ramen & Deuren Engels – Hermanos Inglesos 

Christophe Engels – Ramen & Deuren Engels 

Cedric Engels (30 jaar), oud-Bryo, is de founder van Roundhouse. Zijn bedrijf, opgericht 
in 2013, bedenkt auditieve huisstijlen en kan onder meer Coolblue, Torfs, Matexi en ook 
Showpad tot zijn klanten rekenen. Roundhouse werkt met 5 vaste medewerkers en 75 
freelancer en noteerden in 2017 een omzet van 900.000 euro.  

Zijn broers Didier (40 jaar) en Christophe (43 jaar) van Ramen en Deuren Engels (150 
medewerkers, 30 miljoen euro omzet) ondernemen in een heel andere sector en 
vertellen ons hoe het is om een familiebedrijf over te nemen.  

Cedric en Didier delen naast ondernemen ook een andere passie, zo vormen ze samen 
het DJ-duo Hermanos Inglesos. 
 

19.45 – 20.30 u. - Tournée Génerale 2: Internationale scale-ups 

Joris Van Der Gucht – Silverfin 

Pieterjan Bouten – Showpad 

Joris (33 jaar) startte zijn Bryo-traject in 2011 met het idee om een tool te ontwikkelen 
om het leven van accountants te vereenvoudigen, een probleem dat hij dagelijks zag 
opduiken in zijn toenmalige job. Het ontbrak hem echter aan technische kennis om de 
tool te ontwikkelen. In zijn Bryo-groep ontmoette hij Tim Vandecasteele, ingenieur van 
opleiding en gebeten door programmeren. Joris en Tim begonnen en de rest is (zeer 
recente) geschiedenis. Hun bedrijf Silverfin werd gestart in 2013 en groeide op korte 
tijd uit tot een pareltje in de fintechwereld. Silverfin heeft ondertussen 57 
medewerkers, 60 openstaande vacatures en een recurrente omzet van 7 miljoen euro. 
Wie hun investeerders zijn en welke awards ze al konden binnenhalen lees je hier. 

Een van hun investeerders is Pieterjan Bouten (37 jaar), co-founder van Showpad. 
Samen met Louis Jonckheere ontwikkelde Pieterjan Bouten een digitale 
presentatietool om de productiviteit van verkopers te verhogen. Op vandaag is de tool 
geëvolueerd tot een veelzijdig platform voor marketeers en verkopers. Showpad 
ontstond in 2011. Vandaag hebben ze 221 FTE’s en een recurrente omzet van 26 miljoen 
euro. 

Showpad en Silverfin zijn een echt begrip in de Vlaamse ondernemerswereld en ver 
daarbuiten. Beiden hebben een kantoor in Gent, maar ze veroveren ook de wereld 
vanuit de States (Showpad) en Europa (Silverfin). 

Je krijgt ongetwijfeld heel wat inzichten van deze straffe scale-ups. 

https://www.linkedin.com/in/cedricengels
http://www.roundhouse.be/
http://www.hermanosinglesos.com/
https://www.linkedin.com/in/didier-engels-61ba9a33/
https://www.engelsnv.be/nl/
http://www.hermanosinglesos.com/
https://www.linkedin.com/in/christophe-engels-05b04936/
https://www.engelsnv.be/nl/
https://www.linkedin.com/in/jorisvandergucht/
https://www.getsilverfin.com/nl
https://www.linkedin.com/in/pieterjanbouten/
https://www.showpad.com/
https://www.getsilverfin.com/en/company#investors


21.45 – 22.30 u. - Tournée Génerale 3: Stories of Silicon Valley 

Davy Kestens – SparkCentral 

Joris Van Der Gucht – Silverfin 

Sparkcentral kennen we als de start-up van 'Silicon Valley Belg' Davy Kestens (29 jaar). 
Het is een softwaretool die bedrijven in staat in te spelen op wat klanten over hen 
zeggen op sociale media en door met hen te communiceren via sms, mobiele apps en 
sociale media. Ze kon onder meer bedrijven als Uber, JetBlue, Netflix, Delta Air Lines, 
Slack T-Mobile, Dropbox en Swissair onder zijn klanten rekenen. Sparkcentral, 
opgericht in 2011, heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en haalde reeds tientallen 
miljoenen aan investeringen op.  

Silverfin bereidt momenteel hun intro voor in de VS. De Gentse start-up haalde in een 
kapitaalronde reeds 4,5 miljoen dollar op. De grote meerderheid van het geld is 
afkomstig van het durfkapitaalbedrijf Index Ventures uit Silicon Valley. Dit bedrijf 
investeerde al in meer dan 160 software- en internetbedrijven, waaronder Dropbox, 
Skype, Facebook en Deliveroo. 
Joris komt ondermeer vertellen waarom hun investeerders gevestigd zijn in de VS en 
waarom er minder naar Belgische vc’s gekeken wordt. Brandend actueel!  

Dit event gaat gelijktijdig door in Limburg. Davy Kestens, daar aanwezig, zal via 
livestreaming in gesprek gaan met Joris Van Der Gucht over ondernemen in Silicon 
Valley. 

 

Business dates & 1 op 1 dates met Conversation Starter  

Klankborden: x – x – x – x  

Tussen de panelgesprekken en keynotes door krijgt iedereen de mogelijkheid om via 
Conversation Starter 1-op1 dates in te plannen met de meest interessante personen die 
aanwezig zijn op het event. Je maakt op voorhand jouw profiel aan waarin je aangeeft 
waar je naar op zoek bent en wat jouw expertise is. De slimme algoritmes van deze 
startup stellen de voor jou meest interessante profielen voor.  

Ook met topondernemers kan je speeddates boeken. We nodigen ervaren klankborden 
uit waaraan je al jouw vragen kunt stellen. Zo ga jij naar huis (na een feestje met DJ 
Neon natuurlijk!) met waardevolle contacten, gerichte feedback en advies.  

  

  

https://www.linkedin.com/in/davykestens/
https://www.sparkcentral.com/
https://www.linkedin.com/in/jorisvandergucht/
https://www.getsilverfin.com/nl
https://www.conversationstarter.net/


 

Food & drinks  

by 
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Locatie & catering 

 

 

 

  

http://www.thelabgent.be/
https://www.thestreetfoodcompany.be/
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Prijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-op-1 dates 

Iedereen krijgt de mogelijkheid om via Conversation  

Starter dates in te plannen met de meest interessante  

personen die aanwezig zijn op het event.  

 

Praktische info volgt na inschrijving. 

Adres 

The Lab, Oud laboratorium Domo-site 

Nederzwijnaarde 2 

9052 Zwijnaarde (Gent) 

Voldoende parking op de site 

Prijs 

€ 50,00 (excl. Btw) 

Inclusief toegang, food & drinks tot 23u00 

 Inschrijven 

Business dates 

      Vragen over je onderneming? Advies en feedback nodig? 

      Plan via Conversation Starter business dates in met  

      ervaren topondernemers.  

 

      Praktische info volgt na inschrijving. 
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