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KELLY DETAVERNIER
“We willen er alles aan doen om onze startende

Na proefperiode gaat Liocare officieel aan de slag in Hangar K

Student Mathieu (21) had geniale
ingeving toen hij zijn oma bezocht
in het rusthuis, nu is hij met Mo
zijn eigen bedrijfje gestart
Gisteren om 06:00 door Kris Vanhee

KORTRIJK - Liocare schakelt studenten in om de zorgsector te helpen. Mathieu Nijs en Mo
Achrifi ontwikkelden een digitaal platform om mensen bij elkaar te brengen. De
proefperiode is dermate een succes dat de zaakvoerders officieel van start gaan in
Hangar K.

Liocare wordt een start-up met uitvalbasis
in Hangar K op Kortrijk Weide. Daar
krijgen ze de nodige begeleiding voor de
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Als abonnee kan je dit  artikel lezen.

Mathieu en Mo (midden vooraan), de stichters van Liocare, vonden een stek voor hun bedrijf in Hangar K. (FOTO: VKK)



We willen er alles aan doen om onze startende
student-ondernemers maximaal te ondersteunen en
te begeleiden”

verdere uitbouw van hun idee en vooral
hun platform. Kortrijkzaan Mathieu Nijs
(21) zag hoe er in het woonzorgcentrum
van zijn oma vaak een gebrek was aan
personeel. Anderen moesten shifts

overnemen. Dit kon beter.

“We wilden eigenlijk pas deze zomer beginnen”, zeggen Mathieu Nijs en Mo Achrifi. “Ons digitaal platform om
mensen bij elkaar te brengen moest onmiddellijk goed zitten. Maar de realiteit stak ons wat voorbij, zeker in
coronatijden. Een student kan heel flexibel inspelen op vrijstaande uren in een zorgcentrum. Er was vraag
naar en die lacune hebben we proberen in te vullen. Na een proefperiode zijn we nu definitief overtuigd van
ons idee.”

Pitch Night

Aanvankelijk wilden ze studenten uit de zorg bij Liocare. “Maar ondertussen merkten we dat die al
overbevraagd zijn en richten we ons ook op de andere studenten. Die kunnen immers andere taken doen,
zoals werken in de logistieke afdeling. Omdat de resultaten bemoedigend zijn gaan we ons platform vlugger
uitrollen. We vinden hier in Hangar K de nodige stimulans ervoor.”

Nijs en Achrifi stelden hun idee eerst voor op een Pitch Night. De positieve reacties en de professionele
coaching van Start@K deden de rest. In oktober 2020 ging Start@K van start, een samenwerking tussen de
stad Kortrijk, Hangar K en de hoger onderwijsinstellingen Howest, KU Leuven campus Kulak, Ugent Campus
Kortrijk en de Vives hogeschool. Het project heeft als doel om het ondernemerschap bij studenten te
bevorderen. Elke maand organiseert Start@K een Pitch Night waarop studenten hun idee kunnen uitrollen
voor een jury. Daarnaast zijn er workshops en inspiratiesessies, allemaal digitaal.

Stad betaalt ondernemingsnummer

“Op de gemeenteraad van maart werd een reglement goedgekeurd waardoor Kortrijk het
ondernemingsnummer van startende student-ondernemers betaalt”, zegt schepen van Onderwijs Kelly
Detavernier (N-VA). “Studenten moeten dan wel deelnemen aan het traject van Start@K, studeren in Kortrijk,
ofwel gevestigd zijn in Kortrijk. Onze stad en bij uitbreiding de regio ademen ondernemerschap. We willen er
alles aan doen om onze startende student-ondernemers maximaal te ondersteunen en te begeleiden.”

Start@K sloeg trouwens de handen in elkaar met Anjo Wychuyse van Jungle. Die maakte een podcast over
ondernemen. Ket Ghet is vanaf nu te beluisteren.
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