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Workshops  Praktisch         

 

15.00 u.  Voorprogramma: voorstelling van de regio’s Wallonië, Noord-Frankrijk en Vlaanderen  

    

16.00 u.  Onthaal  
 

 

16.30 u.  Bezint eer ge begint! 10 gouden lessen voor het ophalen van financiering  
Keynote |  Prof Miguel Meuleman, Vlerick 

    

17.30 u.  Workshops voor groeibedrijven en investeerders  
Waardering, Term Sheets, Het 7-stappenplan om duurzaam te financieren. 
 
Investor pitching, track 1 >250k 
Investor pitching waar geselecteerde, beloftevolle groeibedrijven individueel de kans krijgen 
zich voor te stellen aan venture capitalists en fondsen. Dit gebeurt op afroep. Groeibedrijven 
die op zoek zijn naar >250k en willen pitchen kunnen hun kandidatuur hiervoor indienen. 

    

19.00 u.  Pauze met snack, Finfinder zone met partners inzake financiering en netwerking  
 

20.00 u.  Investor pitching, track 2 <250k 
Het vroegere ‘Tinder Invest’ waar geselecteerde, beloftevolle groeibedrijven kunnen pitchen 
voor ervaren ondernemers, andere starters en investeerders. Groeibedrijven die op zoek zijn 
naar <250k kunnen hun kandidatuur hiervoor indienen.  

    

21.30 u.   Netwerking 
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Keynote  | Professor Miguel Meuleman | Vlerick 

Bezint eer ge begint! 10 gouden lessen voor het ophalen van 

financiering  

Miguel Meuleman behaalde zijn doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan 

Universiteit Gent in 2007.  

Hij werkt momenteel aan het departement Ondernemerschap aan Vlerick Business School en 

is gespecialiseerd in het opstartproces van nieuwe bedrijven, groeistrategieën, buyouts, 

durfkapitaal en de financiering van startende bedrijven. 

Hij heeft verschillende cases geschreven en is geregeld betrokken bij adviestrajecten in 

bestaande en startende bedrijven. 

 

     

 

 

Workshop 1 | Deloitte Private 

Term sheets – een onmisbaar document bij de 

onderhandelingen over een investering 

Tijdens deze workshop krijgt u alles wat u moet weten over term sheets, wat er in moet, wat de 

valkuilen zijn en welke juridische waarde het heeft. 

 
 

Workshop 2 | Matthias Browaeys & Aelbrecht Van Damme | 
WinWinner 

Hoe kan ik mijn onderneming succesvol en duurzaam 

financieren? – het 7-stappenplan voor ondernemers 

Dit WinWinner-bootcamp is er voor ondernemers met groeiplannen: tijdens deze infosessie 

kom je te weten hoe je de financiering van een groeiende onderneming kan aanpakken.  

We benadrukken dat de ondernemers hun financieel plan én hun verhaal op punt moeten 

krijgen voor ze aan een financieringsronde beginnen. Er zal tijdens deze infosessie ook dieper 

worden ingegaan op de verschillende financieringsmogelijkheden. Elke ondernemer stapt 

buiten met een duidelijke visie hoe hij op een duurzame, efficiënte en duidelijke manier 

financiering kan ophalen.  

 

 
 

https://www.vlerick.com/nl/research-and-faculty/faculty/miguel-meuleman
https://www.linkedin.com/in/miguelmeuleman/
https://twitter.com/search?q=miguel meuleman&src=typd


 

 

Workshop 3 | ING Belgium 

Mijn financieel plan 

Een financieel plan geeft je een beeld van de toekomstige financiële situatie van jouw project. 

Ook voor een investeerder is het fundamenteel dat deze zicht heeft op hoeveel geld er nodig is 

om het project te realiseren en welk rendement hij kan verwachten. Leer tijdens deze workshop 

welke elementen onmisbaar zijn in een financieel plan. 

 

Workshop 4 | PMV Doe- en durfbedrijf en Vlaams Agentschap 

Innoveren en Ondernemen 

Alternatieve manier van financieren en de ideale financieringsmix  

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

internationalisering. Leer tijdens deze workshop de financiële producten van PMV kennen. 

Maak daarnaast ook kennis met het Finmix experten panel van het Vlaams Agentschap 

Innoveren en Ondernemen voor advies over uw ideale financieringsmix. 

 

 

Workshop 5 | W.IN.G  

Het waarderen van een start-up en scale-up  

Op welke manieren kan de waarde van een start-up en scale-up bepaald worden? Leer de 

verschillende methodieken kennen tijdens deze workshop. 

 

 

Workshop 6 | W.IN.G 

Inside the mind of an investor 

Hoe staan investeerders tegenover risicovolle investeringen in start-ups en scale-ups? 
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Gratis toegang 
Dit evenement wordt georganiseerd met de steun van het Interregproject Progres en de 

Provincie Oost-Vlaanderen. Meer info en inschrijvingen: www.voka.be/finfinder 

Voka Box  

Lammerstraat 18, 9000 Gent  

          


