


Hoe overleeft je initiatief zijn eerste levensjaar?

10 tips om je goed op weg te zetten



Happy Kiddo is een online 
kledingbibliotheek voor 

kinderen van 0 tot 3.



Je kan de presentatie herlezen 
op happykiddo.be/blog



Overleef het eerste levensjaar
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Vertel je verhaal

Betrek je gebruikers

Bouw een netwerk

Gebruik je telefoon

Werk samen met anderen

Hou vast aan je waarden

Denk aan je toekomst

Laat je niet afleiden

Focus op de centen

Vergeet je omgeving niet



TOBE STEEL

Soms groeien kinderen zo snel dat
pas gekochte kleertjes alweer te
klein worden nog voor ze één keer
gedragen zijn. Met haar pas opge-
startebedrijfHappyKiddowilde29-
jarige Sophie Devolder daar veran-
dering in brengen. Ze bouwde een
abonnementsformule waarbij ou-
ders eenmaandelijks bedrag beta-
lenomeenbepaaldaantalkleren te
kunnen huren. Als de kleine er uit
gegroeid is, of ouders raken er op
uitgekeken, dan kunnen ze de ‘ver-
ouderde’ kleren inruilen voor een
andere outfit.
Devolder kwam op het idee na-

dat ze anderhalf jaar geledenmoe-
derwas geworden. Omdat ze duur-
zaamheidbelangrijkvond,wildeze
kwalitatieveklerenkopenvoorhaar
dochtertje Isa, maar ze vond het
zonde 40 euro te betalen voor een
truitje dat na enkeleweken al weer
tekleinwerdenopdetweedehands-
marktnauwelijksnog ietsopbracht.
Ouders selecterenbijHappyKid-

do zelf welke kleertjes ze toegezon-
den willen krijgen. Aan het einde
van iedere maand kunnen ze de
kleertjes terugsturen en inruilen
voor iets anders.De teruggezonden
outfits worden gewassen en gestre-
kenenals zenog ingoedestaat zijn,
kunnen ze daarna door andere ou-
ders besteld worden. Het aanbod
bestaatuit truitjes,broeken,T-shirts,
jumpsuits, pyjama’s, rokjes en
kleedjes voorkinderen totdrie jaar.

Voorvijf kledingstukkenbetaal je
33 euro permaand, een pakket van
10stukskost62euroen15exempla-
ren kosten 90 europermaand. ‘Dat
lijkt veel,maar als je telkensnieuwe
dingenzoumoetenaankopen, zit je
al gauw aan een veelvoud van dat
bedrag’, zegtDevolder.
Devolder ziet haar initiatief als

eenaanvullingopde tweedehands-
markt voorkinderkleding. ‘Sommi-
ge ouders hebben geen tijd en zin
omtweedehandsbeurzenaf te strui-
nen op zoek naar dat enemooie en
degelijkebabypakje’, zegtDevolder.
‘BijHappyKiddokunnenzezelf on-
line hedendaagse kleding opmaat
kiezen en hun kledingkast telkens
vernieuwen.Hetzelfdegeldtvoorde
dozenvolafdankertjesdie jeals jon-
gemoeder krijgt, waarvan hetme-
rendeel niet je smaak is en indozen
op zolder belandt.’
Devolderkrijgt vooral vraagnaar

Happy Kiddo als cadeauformule.
Net als bij een Spotify-cadeaubon
geef jedaneenaantalmaandenkin-
derkleertjes cadeau zonder je nog

zorgen te hoevenmaken of de ou-
ders hetwelmooi vinden.
De onderneemster was aanvan-

kelijk onderzoekster aan het Cen-
trumvoorDuurzameOntwikkeling
aandeUGent,maarzewildezelf iets
doen omonze kledingconsumptie
duurzamer temaken. Ze haalde zes
modemerken aan boord, waarvan
vijf Belgische en éénuit Nederland.
Alle kleertjesworden in Europa ge-
produceerd. ‘Geen enkelmerk kan
garanderendathetvanAtotZduur-
zaam is,maar ikwerk enkel samen
met labelsdie rekeninghoudenmet
de sociale- en milieu-impact van
hunproductie’, zegtDevolder.
Leasing is volgens Devolder in

heelonzeeconomieaaneenopmars
bezig. ‘Mieleverkoopt inNederland
nu ook al wasbeurten in plaats van
wasmachines en Philips biedt be-
drijven licht aan in plaats van lam-
pen’, zegt Devolder. ‘De circulaire
economie is cruciaal om te evolu-
eren naar een duurzame samenle-
ving en door kleding aan te bieden
als eendienstprobeer ikhet ouders
daarinmakkelijker temaken.’
Happy Kiddo organiseerde vori-

gemaand zijn eerste startersdagen
waarop ouders een kijkje kwamen
nemenendeeersteklantenwerden
binnengehaald. Met haar concept
wekte Devolder al de interesse van
een grote kledingketen en het is
haar bedoeling om snel in andere
Vlaamse steden van start te gaan.
‘Gent is de idealeproeftuin,maar ik
hebbewust gekozenomgeen fysie-
kewinkel te openenomdathetmet
onlineverhuurmakkelijker isomop
te schalen buitenGent.’

In Gent heeft SophieDevolder
HappyKiddoopgericht, een
abonnement voor kinderkleer-
tjes. Voor een vast bedrag kun-
nen ouders iederemaandhun
kindercollectie vernieuwen.
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Ondernemen

D
everkoopcijfers

vanhet Belgische

diaganosticabe-

drijf MDxHealth

stijgen in snel-

tempo,maarwinstgevend is het

bedrijf nogniet. Het resultaat is

dat het nogmaar eens 20mil-

joen euro ophaalde bij inves-

teerders. Dat brengt het totaal

sinds de beursgang al op

100miljoen euro.

MDxHealth heeft een top-

kwartaal achter de rug. Nane-

genmaanden staat de omzet op

22miljoendollar, zo’n 80pro-

centmeer dan vorig jaar. Het

beurshuis KBC Securities rekent

nuook voor het volledige jaar

op 80procent omzetgroei. Jan

Groen, de CEO vanMDxHealth,

blijft wat voorzichtiger en be-

vestigt gewoon zijn eerdere

prognose van ‘minstens 60pro-

cent omzetgroei’. ‘Te voorzich-

tig? Ik vinddat nochtans al een

helemooie ambitie’, zegt hij.

De inkomsten komennog

voornamelijk uit de verkoop

van zijn prostaatkankertest

ConfirmMDx. Sinds de test offi-

cieel erkendwerddoor deAme-

rikaanse oncologiegemeen-

schap is alles in een stroomver-

snelling gekomen.De

terugbetaling vande test door

verzekeraars loopt vlotter ende

bestellingendoor urologen lo-

pen op. Intussenheeft het be-

drijf een tweede prostaatkan-

kertest opdeAmerikaanse

markt gelanceerd: SelectMDx,

dat het risico inschat of patiën-

ten een agressieve of niet-agres-

sieve kankervormhebben. ‘We

hebben in vrij korte tijd almeer

dan 2.000 vandie testen ver-

kocht’, zegt Groen. ‘Het bewijst

datwe snel nieuweproducten

kunnenuitrollen nuhet ver-

koop- enmarketingteam is uit-

gebouwd.’

Ondanks de groei, blijft het

geldmaandnamaandwegsto-

men. Eind september stondnog

15miljoendollar opde bankre-

kening. Tijd omdat nog eens

aan te vullen, dachtGroen.

MDxHealth, dat 140werkne-

mers telt, zoekt nog eens 15mil-

joen euro, onder andere omook

een verkoopteam in Europauit

te bouwen, de lancering van een

blaaskankertest voor te berei-

den ende ontwikkeling van een

nierkankertest te versnellen.

Het is al de tiende kapitaal-

verhoging sinds de beursgang

in 2006. ‘Maarwe zijn opweg

naar eenbreak-even’, zegt hij.

‘Eind 2017 of begin 2018 zouhet

zovermoeten zijn.’ Of dat bete-

kent dat het bedrijf nooitmeer

bij de aandeelhoudersmoet

aankloppen, is niet duidelijk.

AlsMDxHealth zijn expansiewil

voortzetten enwil blijven inves-

teren in onderzoek en ontwik-

keling, in productlanceringen

enmisschien zelfs overnames,

dan volstaat louter eenbreak-

evenniet.

Professionele biotechbeleg-

gers zijn datwel gewoon.

Biotechbedrijven slorpennu

eenmaal eenmassa geld op eer

ze op eigenbenen kunnen

staan. Voor particuliere beleg-

gers, die aande kantworden ge-

schovenbij snelle kapitaalver-

hogingen via eenprivate plaat-

sing betekent dat evenwel een

constante verwatering. Sinds de

beursgang in 2006 is het aantal

aandelen gestegen van 10mil-

joen tot net geen 50miljoen.

Dat zijn 40miljoen extra grijp-

grage handjes die, als het zover

is, in dewinstwillen delen.

MDxHealth

50miljoen handjes

JanDe Schamphelaere

Redacteur Ondernemen

De
Rekenmeester
brengt dagelijks

het echte verhaal achter de cijfers

100miljoen
Sinds de beursgang in 2006

haalde MDxHealth al 100 mil-

joen euro op.

MDXHEALTH

Bron: Thomson Reuters Datastream
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LOGISTIEK

DisneylandParijs is op zoeknaar 8.000nieuwewerkkrachten ter gele-
genheidvanhet25-jarigebestaan: receptionisten,winkelmedewerkers,
obers enbarpersoneel. AllewerknemersmoetenvloeiendFrans enEn-
gels spreken. Erwerkennu ruim 15.000mensen.

DISNEYLAND PARIJS ZOEKT VOLK

DestadAmsterdamwildecruiseter-
minal verplaatsen naar een plek
buiten de binnenstad. Dat is nodig
omdegrotemassabezoekersdiede
hoofdstad aandoet, beter te sprei-
den, zegt wethouder Kajsa Ollon-
gren. ‘Het 17de-eeuwseAmsterdam
isnietgebouwdvooraldie toerbus-
sen die in de rij staan omdiemen-
senvanhetcruiseschipnaardeDam
of de Wallen te brengen. Het past
niet. De binnenstad moet worden
ontlast.’ Amsterdamontvangt jaar-
lijks 300.000 cruisepassagiers op
een totaal van 15miljoen toeristen.

Amsterdamwil
cruiseterminal
verhuizenuit stad

TOERISME

Hetpersoneel vandeLuiksewapen-
fabrikant FN Herstal gaat ‘interne
blokkades’ op touw zetten en zal
die acties daarna ‘zeer snel uitbrei-
den’. Het personeel is ontevreden
omdatdeproductie volgenshenop
een te laag pitje staat. De werkne-
mers stellen zich vragenbij de stra-
tegie van de directie en vinden dat
dienadestakingvanapril vorig jaar
te weinigwerd aangepast. Daarom
besliste het personeel vorige week
om de directie buiten te sluiten.
Die stapte daarop naar de recht-
bank.

Personeelvan
wapenfabrikantFN
Herstal voertactie

WAPENS

De zinkproducentNyrstar heeft de
verkoop van zijn mijn in het Chi-
leenseElToquiaanhetAustralische
mijnbouwbedrijf Laguna Gold Li-
mitedafgerond.Voordemijnvangt
Nyrstar 25 miljoen dollar, plus de
toekomstige opbrengsten via een
prijsdeelnameovereenkomst. Als
onderdeel vande verkoop zijnNyr-
starenLagunaookeenafnameover-
eenkomst aangegaan. Laguna ver-
koopt de volgende vier jaar de hele
zinkconcentraatproductievanElTo-
qui aan Nyrstar, de jaren nadien
85 procent vandeproductie.

Nyrstar
verkoopt
zinkmijn inChili

MIJNBOUW

KLEDINGBIBLIOTHEKEN

Happy Kiddo is niet het enige

startende kledingbedrijje dat

zich richt op de circulaire econo-

mie. Ook in Gent startte vorig

jaar Skili dat skipakken ver-

huurt. In antwerpen liep het

voorbije jaar het pop-up initia-

tief Les ReBelles d’Anvers, een

kledingbibliotheek waar kleding

van bekende designers ont-

leend kon worden via een lease-

formule. Het proefproject dat in

juli ten einde liep, haalde in een

jaar tijd 160 abonnees binnen.

Ook in het buitenland zijn er di-

verse initiatieven, zoals in am-

sterdam de Lena Fashion

Library en in Parijs L’Habiblio-

thèque die beide werken met

een maandelijkse abonne-

mentsformule. Bij het Neder-

landse modelabelMud Jeans

kan je een jeansbroek leasen

aan 7,50 euro per maand. Na

een tijd is de broek afbetaald. Je

kan de jeans ook vroegtijdig in-

ruilen tegen een nieuwe, waarna

de oude gerecycleerd wordt.

Mama/onderneemster lanceert
abonnementvoorbabykleertjes

Sophie Devolder vond het als jongemoeder zonde veel geld te geven aan babykleertjes die snel te klein worden. © BRECHT VaNMaELE

Als babykleertjes te
klein worden of ouders
raken erop uitgekeken,
dan ruilen ze het in
voor een andere outfit.

OPRICHTSTER HaPPY KIDDO

SOPHIE DEVOLDER

8miljard
De PSA-Groep (Peugeot, Citroën

en DS) en de Gefco-groep heb-

ben een nieuw exclusiviteits-

contract van 8 miljard euro voor

de komende vijf jaar gesloten.

Gefco zal de wereldwijde pro-

ductieketen van de autofabri-

kant beheren en optimaliseren.

Gefco werkt vooral, maar niet

alleen, voor de PSA-Groep.

Inspirerende verhalen

over en voor start-ups op

www.tijd.be/startups
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Be responsible, connect & 
think positive



happykiddo.be

sophie@happykiddo.be

+32 (0)497 72 59 42

#MYHAPPYKIDDO
@HAPPYKIDDO.BE




