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Crowdfunding, venture capital, of misschien wel een Initial 
Coin Offering. Ondernemers kunnen anno 2018 op talloze 
manieren hun groei financieren, maar welke vorm past het 
best bij welke onderneming? In Fund leren ondernemers 
wat ze kunnen verwachten bij welke financiering, tonen we 
een weg door de term sheets en laten we ze kennismaken 
met de meest innovatieve vc’s en meest gewilde Angel In-
vestors - en we weten ook hoe ze zelf angel kunnen worden. 
Fund. over geld met impact. 
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WORK

Apps zijn passé, hardware is the next big thing. Makerlabs 
schieten als paddestoelen uit de grond, rapid prototyping 
maakt productie eenvoudiger en 3D-printing zet de maakin-
dustrie op zijn kop. Dat biedt kansen voor ondernemers die 
voorheen enkel was weggelegd voor multinationals. Hoe 
produceer je fysieke goederen, wat is de invloed van soft-
ware en hebben we Azië nog nodig wanneer we weer gaan 
insourcen? Kortom, hoe gaat de volgende generatie maak-
bedrijven de wereld veroveren. 
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LEAD

State of the art ondernemerschap vraagt om vooruitstrevend 
leiderschap. Lead laat zien hoe ondernemers kunnen inves-
teren in persoonlijke ontwikkeling. Hoe blijf je op de hoogte 
van de laatste business trends, hoe laat je je management-
skills meegroeien met je scaleup en hoe zorg je voor voldoen-
de reflectie en tijd voor je bedrijf/privébalans. Lead maakt je 
van leuke baas tot geweldige leider (en partner). 
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CARE

Een ondernemer komt niet meer weg met enkel scherpe 
tarieven, een goed product of snelle levertijd: je moet je 
klanten aanbidden. Alles draait straks nog maar om één 
ding: het creëren van fans. Met de nieuwste tools en de 
juiste mindset maak je van je bedrijf een ware klanten-
knuffelaar. Care. voor bedrijven die ook overmorgen nog 
top of mind willen zijn.
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