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Digitale campus viert zijn eerste verjaardag met uitbreidingen

© BeCentral
| Be Central bevindt zich in het Centraal Station (archiefbeeld).
BeCentral, de digitale campus in het hart van Brussel, viert vrijdag zijn eerste verjaardag met goed nieuws. De doelen die BeCentral
voor ogen had zijn ruimschoots bereikt en dus komen er ruimtelijke en financiële uitbreidingen in 2019.
Het doel was 10.000 mensen bereiken via de verschillende leerprogramma's en initiatieven. Dat cijfer werd ruimschoots overschreden, want de digitale
campus had in zijn eerste jaar 12.522 deelnemers. Meer dan 8.000 mensen kwamen naar BeCentral om er een leerprogramma te volgen, waarvan liefst
4.634 volwassenen. Nog eens 4.000 mensen woonden de evenementen op de campus bij. In totaal vestigden 37 initiatieven zich in BeCentral en
ondernemen en werken er 145 mensen op vaste basis.
Dankzij het behalen van die doelstellingen kan de campus blijven uitbreiden na het eerste levensjaar. Het volgende doel ligt al vast: 100.000 mensen
bereiken. "Bovendien zijn we van plan om nog een bijkomende 1.000 m² te openen in de eerste helft van 2019. Enerzijds wordt een nieuwe campus
opgericht voor jongeren van 6 tot 18 jaar en anderzijds komt er een ruimte toegewijd aan artificiële intelligentie", zegt Laurent Hublet, managing director
van BeCentral.
Naast de ruimtelijke uitbreiding verhoogt BeCentral zijn eigen vermogen met liefst 570.000 euro. De helft van deze investering komt van de 46
bestaande aandeelhouders en de andere helft komt van de investeerders Close The Gap Foundation en finance.brussels, het regionale investeringsfonds
van Brussel.
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
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