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Start&GO: de provincie groeit 
mee met haar ondernemers 
West-Vlaanderen heeft de beste grond om te ondernemen. Met Start&GO, de opvolger van Actie voor Starters, 
halen de POM West-Vlaanderen en OC West met een uitgekiend en eigentijds aanbod alles uit de kast om de 
ondernemerszin zoveel mogelijk aan te moedigen. Eenmaal gestart met een eigen zaak, kan de ondernemer 
rekenen op de beste begeleiding door een sterk uitgebalanceerd partnerschap.

Tien jaar geleden startten de POM 

en OC West met het initiatief Actie 

voor Starters om ondernemerszin 

in onze provincie te stimuleren. Een 

decennium lang hebben heel wat jonge 

ondernemers dankzij dit initiatief hun 

droom kunnen waarmaken en een 

eigen zaak uitgebouwd.  Maar de tijd 

staat niet stil. Het starters- en onderne-

merslandschap is grondig veranderd. 

Nieuwe technologieën, disruptie, global 

challenges: als ondernemer moet je 

mee-, en liefst vooroplopen. Ook de 

behoeften van een jonge zaakvoerder 

zijn na een paar jaar niet meer dezelfde 

als bij de opstart. Om een antwoord 

te bieden aan al deze uitdagingen, 

onderwierpen de POM en OC West het 

aanbod aan een grondige update.

Op inspiratietour naar Berlijn of 
Rijsel
Om de ondernemer te ondersteunen, 

is het aanbod van Start&GO een stuk 

uitgebreider en future-proof geworden. 

Zo kunnen studenten een weekend lang 

met Franse en Waalse compagnons 

brainstormen over een nieuw concept. 

Starters en scale-ups leren hun verhaal 

pitchen voor een jury van investeerders 

en wie als gevestigde ondernemer een 

nieuwe adem wil vinden, kan mee op 

inspiratietour naar Berlijn of Rijsel of 

zich laten ‘matchen’ met een kmo uit 

het Verenigd Koninkrijk. Er zijn grote 

events zoals ‘The Big Refresh’, er is 

individueel advies op maat, en voor een 

fysieke werkplek kunnen ondernemers 

nog altijd terecht in het meegegroeide 

netwerk van werkpanden.

Start&GO is er voornamelijk voor 

ondernemers met een zaak jonger dan 

vijf jaar. Dankzij de krachtenbundeling 

van alle partners krijgen ondernemers (in 

spe) één aanspreekpunt dat direct voor 

de juiste ondersteuning of een correcte 

doorverwijzing naar de juiste partner zorgt.

De gezichten van Start&GO
Dat de krachtenbundeling werkt, bewijst 

het feit dat de Start&GO-community 

op vandaag al meer dan 2.000 leden 

telt. Twee daarvan geven voor West-

Vlaanderen Werkt alvast een inkijk in hun 

‘onderneming’, zowel in hun bedrijf als 

in het avontuur waar ze zijn ingestapt.

Brecht Kets en Mike Ptacek van 
Greygin bvba
Mensenlevens redden met games. Het 

lijkt absurd, maar dat is wel wat Brecht 

Kets en Mike Ptacek doen met Play 

it Safe, een innovatieve creatie van 

hun startup Greygin bvba, uit Kortrijk. 

“Elk uur is er in België een zwaar 

werkongeval. Met ons game-gebaseerd 

leerplatform willen wij dat verhelpen 

en werknemers een grondige training 

geven in veiligheid en preventie.”

Brecht en Mike leerden elkaar kennen bij 

de Hogeschool West-Vlaanderen, waar 

ze allebei lesgaven in game-development. 

De zin om zelf projecten op te zetten en 

te ondernemen, bleef de kop opsteken 

en dus beslisten ze om in plaats van les 

Job Verpoorte van Jabali wil uitblinken met performante duurzame houten surfplanken, made in West-Vlaanderen. 
(foto Alain Meesen)
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te geven over het maken van games, 

voortaan les te geven mét games. 

Beide ondernemers vullen elkaar goed 

aan, volgens Brecht: “Mike is artistiek, 

ik ben technisch. Hij is een dromer, ik 

ben pragmatisch.” Toch beseften ze al 

snel dat ze nog wat extra hulp konden 

gebruiken. “Er zijn heel wat programma’s 

in West-Vlaanderen waarop je als starter 

een beroep kan doen. Maar je moet die 

opportuniteiten zelf grijpen natuurlijk, 

dat komt niet vanzelf. Het heeft ons in 

ieder geval in staat gesteld om sneller te 

groeien. We konden vlugger de markt 

verkennen en ons netwerk verbreden.”

Tegenslagen zijn er sowieso geweest, 

maar: “In elke tegenslag schuilt er weer 

een opportuniteit. Het verplicht je om 

creatief te gaan nadenken over het 

probleem, en dat brengt je vaak tot 

vernieuwende resultaten.” Die resultaten 

zijn in ieder geval positief voor Greygin/

Play it Safe. “Ons team bestaat nu uit 

acht mensen, een combinatie van vaste 

medewerkers en stagiairs.”

Zowel Brecht als Mike kunnen de stap 

naar het ondernemerschap alleen 

maar aanraden: “Als je een idee in je 

hoofd hebt, moet je soms gewoon je 

buikgevoel volgen en het gewoon doen.”

Job Verpoorte van Jabali 
Surfboards
Job Verpoorte is eind 2017 vanuit 

Nederland in Brugge komen wonen. Hij 

is er ondertussen gestart met zijn eigen 

zaak, Jabali Surfboards. Zijn specialiteit? 

Het maken van mooie, performante en 

duurzame houten surfplanken. 100% 

vakmanschap, 100% kwaliteit.

Het klinkt de evidentie zelve, wanneer je 

Job hoort praten over zijn passie. Maar 

het parcours naar Jabali was toch niet 

zo rechttoe-rechtaan. Na zijn studies 

chemische technologie ging Job aan de 

slag bij een ingenieursbureau en groeide 

er door tot afdelingsdirecteur. Op zijn 

veertigste begon hij zich af te vragen 

of hij dit soort job binnen tien jaar nog 

steeds zou willen doen. Niet dus.

Job hield van surfen en van werken met 

hout. Die twee dingen combineren, 

dat zou pas fantastisch zijn. Hij volgde 

een cursus houtbewerking en leerde de 

basics van het bouwen van surfplanken 

bij een botenbouwer. Hij bouwde eerst 

een ‘plankje’ voor zichzelf, daarna 

voor familie en vrienden. De planken 

werden steeds beter en de reacties 

steeds enthousiaster. Om de markt te 

verkennen, trok hij letterlijk de zee op. In 

Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal,… 

zocht hij ervaren surfers die zijn planken 

wilden uittesten. Met hun feedback kon 

hij de planken perfectioneren.

Zijn zaak begint aardig te draaien en 

ondertussen bouwt hij ook kiteplanken. 

Job werd onlangs geaccrediteerd door 

het Californische sustainablesurf.org als 

‘gold level’ ecoboard bouwer waarmee 

hij zich bij een selecte, wereldwijde 

groep makers van ecovriendelijke 

surfplanken voegt. 

Wat hij fantastisch vindt aan 

ondernemen? “De absolute vrijheid die 

je hebt om je eigen accenten te leggen.” 

Bij Job zijn dat kwaliteit, duurzaamheid 

en sociaal bewustzijn. “De flexibiliteit is 

ook een geweldig pluspunt. Als er goede 

golven zijn, dan laat ik de boel gewoon 

vallen en ga ik surfen. Om de planken 

te testen, natuurlijk, maar ook om te 

genieten.”

Wil je ook groeien en ondernemen in 

West-Vlaanderen?

Registreer je snel op www.startandgo.be.

Contact:

Julie Naesens, startandgo@pomwvl.be

Brecht Kets en Mike Ptacek van Greygin: levens redden 
met games… (eigen foto)

Registreer je snel op 
www.startandgo.be
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