Een initiatief van Deloitte i.s.m. Tijd Connect

CROWD
ENTERPRENEURSHIP
OP ZIJN STERKST

Nikolaas Tahon

Naast zijn eigen Innovation Center,
steunt Deloitte nog tal van andere
platformen voor jonge ondernemers. Twee van de meest opvallende
en succesvolle initiatieven zijn de
accelerator Telenet IdeaLabs en Bryo,
het begeleidingsprogramma van
Voka. ‘Initiatieven als deze zijn nodig
om jonge mensen te overtuigen uit
hun comfortzone te stappen’, zegt
Nikolaas Tahon, managing partner
Accountancy bij Deloitte.

S

tart-ups spelen een belangrijke rol bij Deloitte. Het adviesbureau wil met zijn bewustwordingscampagne ‘Tomorrow is Today’ bedrijven sensibiliseren over de
exponentiële groei aan innovaties. Die innovaties
hebben een grote impact op de economie, maar
Deloitte kiest er bewust voor om de evolutie
positief te benaderen: voor wie vandaag al bezig
is met de toekomst, liggen de mogelijkheden
immers voor het grijpen. ‘En de toekomst, dat
zijn de start-ups’, klinkt het bij Deloitte. ‘Willen
we de nieuwe economie stimuleren, dan moeten we bij hen beginnen.’
‘We zien de laatste vijf jaar steeds meer platformen opduiken in België die jonge mensen met
ideeën samenbrengen en ondernemerschap stimuleren’, zegt Tahon. ‘Mede door die initiatieven,
is er een nieuwe dynamiek ontstaan. Jongeren
hebben opnieuw ‘goesting’ om te ondernemen.’
Een van die initiatieven is Bryo, een project van
ondernemersorganisatie Voka. Bryo - kort voor
‘Bright&Young!’- wil de stap naar ondernemen
kleiner maken, door jonge starters twee jaar te
begeleiden. Centraal in Bryo zijn de zogenoemde
‘datings’: op regelmatige basis samenkomen
met andere jonge ondernemende mensen uit
een bepaalde regio. Tijdens die samenkomsten
worden vraagstukken besproken als ‘waar vind
ik financiering voor mijn bedrijf’ of ‘hoe maak
ik van mijn idee mijn inkomen’.
ADVIESRAAD
De Bryo-leden leren niet alleen van elkaar, ze
krijgen ook de kans om deel te nemen aan
workshops en worden in contact gebracht met
ervaren ondernemers, financiers en mogelijke
leveranciers. Na het traject kunnen de Bryoleden hun idee voorleggen aan een adviesraad.
Deloitte was van bij het prille begin partner van
Bryo en zag het project de afgelopen jaren
groeien. ‘Verschillende ideeën zijn al uitgegroeid
tot succesvolle bedrijven', zegt Tahon. Het technologiebedrijf Gatewing bijvoorbeeld, maker van
drones, is ondertussen verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Trimble. Ook het fietskoerierbedrijf
Bubble Post en de planning-app Planza zetten
hun eerste stappen bij Bryo.
Een ander succesvol initiatief is het Antwerpse
Telenet IdeaLabs. IdeaLabs werd in de zomer van
2012 op gang getrokken door vijf jonge ondernemers. Deloitte stapte meteen aan boord en
sinds vorig jaar schaart ook Telenet zich achter

ONDERNEMERSZIN BIJ
JONGE MENSEN
STIMULEREN, IS
BELANGRIJK:
WE KUNNEN HET
COMFORT VOOR DE
VOLGENDE GENERATIE
MAAR VERZEKEREN
ALS WE VANDAAG UIT
ONZE COMFORTZONE
DURVEN TE STAPPEN
NIKOLAAS TAHON, MANAGING
PARTNER ACCOUNTANCY,
DELOITTE

het initiatief. Het project werkt als volgt: jonge
mensen met een idee kunnen hun businessplan
voorleggen in twee pitchrondes. De geselecteerde
starters krijgen de kans om in te stappen in een
intensieve bootcamp van vier maanden, waar ze
begeleid worden om een prototype van hun
product of dienst te ontwikkelen. Ze krijgen bovendien een financiële injectie van 25.000 euro,
een werkruimte en professionele ondersteuning
van experts. Idealabs omvat ook een café waar
creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten.
CROWD ENTERPRENEURSHIP
‘De sterkte van het concept? Het is een plek van
samenkomst voor jonge, ondernemende mensen’,
zegt Tahon. ‘Ze ontmoeten elkaar, stimuleren elkaar door kennis aan te reiken en er ontstaan
samenwerkingen.’ Deloitte heeft zelfs een naam
voor die nieuwe ondernemingscultuur: 'crowd
enterpreneurship'.
Waarom Deloitte zo enthousiast meewerkt aan
die projecten? 'We halen er geen onmiddellijk
rendement uit, maar op lange termijn is het de
investering zeker waard', zegt Tahon. 'Het is
onze opdracht om mee te werken aan een sterk
economisch weefsel en we zijn ervan overtuigd
dat platformen als Bryo en Idealabs daar actief
aan bijdragen. Ik zou zelfs durven te zeggen dat
ze noodzakelijk zijn. De comfortzone in onze
maatschappij is vandaag zo groot, dat we mensen
een duwtje in de rug moeten geven om de stap
naar ondernemen te zetten. En die ondernemerszin is heel belangrijk: we kunnen het comfort
voor de volgende generatie maar verzekeren als
we vandaag uit onze comfortzone durven te
stappen.'
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