
 

 

 

 
Gulden Spoor voor Economische Uitstraling 

aan Jürgen Ingels, Antwerpen, 11 juli 2022 
 

Geachte minister-president, burgemeester, hoogwaardigheidsbekleders, meneer en mevrouw 
Ingels, geachte aanwezigen 
 
Kent u het verhaal van de boterham van 30 miljoen dollar? John Young, die op de maan wandelde bij 
de Apollo 16-missie, smokkelde in 1965 een boterham mee aan boord van de Gemini 3, de voorloper 
van de Apollo. Het zou eens iets anders zijn dan het saaie astronautenvoer in tubes. Hij had er alleen 
niet aan gedacht dat de kruimels zouden gaan rondzweven. Ze beschadigden voor maar liefst 30 
miljoen dollar aan apparatuur. 
Het is slechts een van de vele verhalen die techondernemer Jürgen Ingels ons een paar weken 
geleden vertelde tijdens een rondleiding in zijn SpaceExpo, de indrukwekkende tentoonstelling - 
hier in Antwerpen - die hij zelf ontwierp met zijn eigen verzamelde materiaal. Nog verlengd tot 16 
oktober, tussen haakjes. 
 
Het leven is aan de durvers. Wij Vlamingen zijn dat misschien te weinig, maar Jürgen is dan toch 
zeker één van de uitzonderingen. De naar Mechelen uitgeweken  Roeselarenaar studeerde twee jaar 
voor industrieel ingenieur in Oostende maar ziekte gooide roet in het eten. Eens genezen nam hij de 
draad weer op en studeerde in Antwerpen Politieke en Sociale wetenschappen, gevolgd door een 
MBA. Hij  koos niet voor de politiek maar startte zijn carrière bij Dexia  Ventures, een 
risicokapitaalfonds. 
Het Vlaamse motto indachtig: “Wat je zelf doet, doe je beter!” begon hij zelf als ondernemer met 
een passie voor technologie. Hij brak door op 28-jarige leeftijd met Clear2Pay, een pioniersbedrijf in 
de betalingstechnologie ter ondersteuning van de financiële instellingen voor veilige en tijdige 
betalingen. Als Vlaams bedrijf 40 van de 50 grootste banken wereldwijd als klant hebben, je moet 
het maar doen! Daarna startte hij met SmartFin Capital, een "early-stage venture capital fund" - zoals 
dat zo indrukwekkend klinkt in het Engels - voor bedrijven die slimme technologie voor de financiële 
sector ontwikkelen. Hij is nu bestuurder in verschillende grote en kleine bedrijven, bezieler van 
Startups.be/Scale-ups.eu, een organisatie die jonge bedrijven helpt te groeien, en organisator van 
evenementen zoals Big Score en Super Nova,  een groot technologiefestival dat - zoals u weet - elke 
2 jaar in Antwerpen wordt georganiseerd. 
 
Hij won in 2015 de prijs voor ICT Personality of the Year, uitgereikt door Data News. Deze jaarlijkse 
award wordt overhandigd aan een ondernemer die een significante bijdrage heeft geleverd aan de 
Belgische IT-sector. 
 
In zijn boek “50 lessen voor ondernemers” deelt hij zijn ervaringen en geeft hij tips hoe je een bedrijf 
naar een hoger niveau kan brengen, iets wat hij ook al deed in het TV-programma ‘De Leeuwenkuil’, 
waar kandidaat-ondernemers figuurlijk worden ingegooid. 
 
Het is duidelijk: deze durver is een echte duizendpoot, wat volgens hem slechts mogelijk is als men 
oog heeft voor vier pijlers waarop succes is gebaseerd: 

• een eerste element is tijdreductie. Door parallel en in verschillende sectoren te werken, 
verwerf je nieuwe ideeën en inzichten. Het leidt ook tot extra koppelingen in je brein die 
aanzienlijke tijdswinst opleveren en je bouwt ervaring op. Het gevolg is dat je niet telkens  
 



 

 

 
 

 
door de leercurve moet en dus sneller en efficiënter kunt toepassen wat je elders hebt 
geleerd. 

• Daarnaast moet je vertrouwen op technologie als ultieme tijdreductietool. Technologie 
laat toe om bedrijfsprocessen te verbeteren waardoor je sneller vooruitgaat. 

• Een derde factor om succesvol te ondernemen tegen bijvoorbeeld Chinezen die veel talrijker 
zijn dan wij, is creativiteit. 

• Mijn persoonlijke favoriet is de vierde factor, namelijk de kracht van de extra mile, een 
kleine, maar betekenisvolle inspanning die je consequent levert, waardoor die uiteindelijk 
een enorme impact heeft. Als je systematisch elke zaterdagochtend bijvoorbeeld vijf uur 
gefocust doorwerkt, dan verzet je op jaarbasis het equivalent van ruim anderhalve maand 
werk. Je moet daarnaast ook zorgen voor een tegengewicht door te relativeren, gezond te 
eten en aan sport te doen, ook al is het maar 30 minuten per dag.  
 

Een mooie typerende slagzin is: “Het leven is voor 10 procent wat je overkomt en voor 90 procent 
hoe je erop reageert’. Je moet ook leren uit je tegenslagen, is een ander typerend advies van de heer 
Ingels want “Elk nadeel heb ze voordeel’. Zo opende hij ooit pralinewinkels in Zweden: de 
gezondheidsbewuste noorderlingen kochten hooguit twee of drie pralines per winkelbezoek. Na vijf 
dagen wist hij dat het een fiasco was, maar het was te laat. “Probeer dus altijd te ontdekken wat té 
vanzelfsprekend is in je plan en ga er nooit van uit dat wat in jouw cultuur of wereldbeeld geldt, 
overal zo is". 
Een van de boodschappen die ik uit het voorbereidend gesprek met Jürgen Ingels heb onthouden, is 
dat als bedrijven talenten willen aantrekken, ze een maatschappelijk engagement ten aanzien van 
de mens en de planeet moeten laten zien. Ik zie hier een verband met wat we met onze campagne 
Vlaanderen Feest! beogen: niet alleen ‘Vlaamse durvers’ lauweren maar ook trots zijn op onze 
identiteit, zonder minderwaardigheidsgevoel, en de verbondenheid tussen alle Vlamingen hoog in 
het vaandel houden. 
 
Elk jaar herdenkt het Antwerpse stadsbestuur hier op de Vlaamse Feestdag een prominente 
inwoner. Dit jaar viel de eer te beurt aan Lode Craeybeckx. Het verheugt ons dat we bij deze 
gelegenheid een Gulden Spoor voor Economische Uitstraling aan een bijzondere Vlaamse 
ondernemer mogen uitreiken. Bovendien genieten we straks na 2 coronajaren weer live van het 
Vlaanderen Feest!-concert op de Grote Markt. Dank voor de gastvrijheid, burgemeester! Dank ook 
aan de adviesgroep, met Marc Peeters en Luc Muylaert in het bijzonder, om Jürgen Ingels voor te 
dragen als volgende Guldensporendrager, in dezelfde rij als onder meer Fernand Huts, Jo en Anne 
Van Moer, Wouter Torfs, Vic Swerts, Herman Daems en Hans Bourlon, om maar een paar namen te 
noemen. 
 
Ik wil eindigen met drie keer dank te zeggen. 
Dank aan onze Raad van wijzen, met Marc Peeters en Luc Muylaert in het bijzonder, om Jürgen 
Ingels voor te dragen als volgende Guldensporendrager, in dezelfde rij als onder meer Fernand Huts, 
Jo en Anne Van Moer, Wouter Torfs, Vic Swerts, Herman Daems en Hans Bourlon, om maar een 
paar namen te noemen. Dank, burgemeester, voor de gastvrijheid en voor de gelegenheid om weer 
een Vlaamse inspirerende en ondernemende durver hier op deze bijzondere plek te mogen 
lauweren. En tot slot: dank u voor uw aandacht. 
 

An De Moor 
Voorzitter vzw Vlaanderen-Europa 

Voorzitter vzw 11-daagse Vlaanderen Feest 


