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Philip Peeters nieuwe directeur Bizidee
De Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen vzw heeft
een nieuwe directeur, Philip Peeters. De organisatie is
beter bekend onder de naam Bizidee en beloont
jaarlijks de beste ondernemingsplannen van
Vlaanderen. Philip Peeters volgt Sylvia Feytons op, die
zelf de ondernemersmicrobe voelt kriebelen maar als
adviseur nog tot eind dit jaar de overgang begeleidt.
De komst van Philip Peeters moet volgens de raad van bestuur worden
gezien binnen een transitie van project naar community. “Philip beschikt
over de nodige ervaring om onze organisatie te doen evolueren van
een jaarlijks wederkerend project naar een duurzaam groeiplatform voor pré-startende ondernemers, waarbij de
wedstrijdformule behouden blijft. Het bestuur wenst ook Sylvia te bedanken voor haar inzet en goede resultaten van de
afgelopen periode,” beaamt bestuurder Reginald Vossen.
De 41-jarige Philip Peeters studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en volgde een
opleiding ‘digital leadership’ aan de Vlerick Business School. Hij deed ervaring op bij Roularta Media Group, Antwerp
Management School en de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belux. “Iedereen die een bedrijf wil starten kan bij
ons terecht om mee te bouwen aan een ondernemend Vlaanderen. Bizidee is vandaag al uitgegroeid tot een sterk merk
in de bedrijfswereld en bij mensen die een bedrijf willen starten. Er is heel wat potentieel aanwezig om de wedstrijdformule
uit te bouwen tot een sterke community die ondernemende mensen en excellente organisaties samenbrengt,” aldus de
nieuwe directeur.
De wedstrijd wordt gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en door een aantal
partners uit het bedrijfsleven. In de aanloop naar de prijsuitreiking worden geïnteresseerden begeleid via inspiratiesessies,
matchmaking en polls om hun ideeën te testen. De volgende prijsuitreiking van de Bizidee-wedstrijd is op 19/12. Tijdens
die avond worden de beste ondernemingsplannen beloond. De hoofdprijs bedraagt een startkapitaal van 15.000 euro.
De winnaar krijgt ook heel wat naturaprijzen die startende bedrijven goed kunnen gebruiken zoals gratis kantoorruimte en
persoonlijk advies. Wie een sterk idee heeft voor een eigen bedrijf kan nog tot 13 november zijn ondernemingsplan
indienen via de website. Daarop is ook meer informatie over de organisatie zelf te vinden: www.bizidee.be

OVER BIZIDEE
Bizidee is een initiatief ter bevordering van ondernemingszin bij pre-starters, gesteund door de Vlaamse Overheid, in
opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen in het kader van meer en sterker ondernemerschap. Naast de
Pop Poll organiseert Bizidee de Nacht van de Inspiratie en Ondernemingsplanwedstrijd. En vind je jouw startup match
via de online matchmaker.
Contactpersoon: Philip Peeters, Directeur Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen vzw
philip.peeters@bizidee.be of +32 472 92 83 36

