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Gauthier Tijtgat en Seppe De Cock van Homate zijn de win

naars van de Vlajo Start Academy 2021. Hoofdcoördinator Hoger 

Onderwijs Julie Vanstraelen: “Via Start Academy willen we stu

denten hoger onderwijs met een ondernemingsidee een boost 

geven. Gauthier en Seppe merkten dat domoticaliefhebbers 

meerdere besturingssystemen moeten aanschaffen om hun 

apparaten vanop afstand te besturen. Ze bedachten een oplos

sing voor dit ongemak. Door hun marktklaar product, evenals 

hun passie, ondernemerschap en professionalisme wisten ze de 

jury te overtuigen.”

Werf met kabels

Tijtgat en De Cock studeren industriële automatisatie aan 

HOGENT. Tijdens de lockdown stuurde Seppe De Cock zijn 

medestudent een YouTubefilmpje van een Amerikaan die zijn 

huis tot in de puntjes had geautomatiseerd. Een recept kiezen 

op de app leidde ertoe dat de oven aanschoot. Ze vroegen zich 

af waarom dat in WestEuropa niet kon. Gauthier Tijtgat: “Bij 

ons werkt domotica allesbehalve perfect. Bekabelde systemen 

toveren je huis om tot een bouwwerf. Dat kost heel wat aan 

werkuren en kabels. Daarnaast kiezen grote spelers als Google 

met welke merken een klant dient aan de slag te gaan. We ver

trokken vanuit die twee problemen. We wilden een kabelloos 

systeem ontwerpen, met een controller die de klant nergens toe 

verplicht qua dure merken.”

Controller

De twee ontwikkelden een systeem met twee kabels, één voor 

de stroomtoevoer en één voor het internet. De rest gebeurt 

draadloos en niet merkgebonden. Seppe De Cock: “Er passen 

2000 merken op ons toestel, zodat de klant niet verplicht wordt 

om voor pakweg Niko of Amazon te kiezen. Zo garanderen we 

een systeem op maat van de klant, ook qua budget. We zijn 

WINNAARS VAN DE VLAJO START ACADEMY 2021: GAUTHIER TIJTGAT (MIDDEN) EN SEPPE DE COCK (RECHTS) VAN HOMATE, 
MET COACH MATTHIAS BROWAEYS.

Jonge ondernemers 
vallen in de prijzen
Traditiegetrouw bekroonde Vlajo ook dit jaar 
jonge ondernemers die klaarstaan om op de 
wereld te worden losgelaten. Met Homate 
en Spencivino kwamen twee heel diverse 
laureaten uit de bus.
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bruggenbouwers tussen alle systemen 

en protocollen die bestaan op de do

moticamarkt. We ontwikkelden alles zelf, 

behalve het opensourcesoftwarepakket. 

We maken elke 

configuratie op 

vraag van de 

klant. We heb

ben nog geen 

automatisch 

productiepro

ces opgezet.” 

De toekomst 

tegemoet

Na een tegenvallende projectvoorstelling 

in de finale van het VTMprogramma 

Jonge Wolven, ging Homate aan de slag 

met coach Matthias Browaeys – mede

oprichter van WinWinner – bij Vlajo. Ze 

wonnen en zien toekomstmogelijkhe

den. Gauthier Tijtgat: “We ontwerpen, 

installeren en programmeren. Voor ons 

toekomstig zakenmodel willen we met 

installateurs aan de slag, zodat wij enkel 

nog dienen te programmeren en in te 

staan voor de service. We werken samen 

met het containerunitbedrijf AddHome 

uit Waregem. Tegelijk starten we een 

samenwerking op met een grote Neder

landse speler. Zij hebben de slimme com

ponenten, wij de slimme controller. We 

willen die samenbrengen en aanbieden 

aan installateurs.”

Wijn

Van een heel andere orde is Spencivino, 

laureaat bij Vlajo in de categorie Small 

Business Project (SBP). Julie Vanstraelen: 

“De vijf dames van Spencivino willen 

verspilling van wijn tegengaan. Daarvoor 

ontwikkelden ze een dispenser die ervoor 

zorgt dat je favoriete fles rode wijn vier 

weken lang lekker blijft. Aan girlpower 

en overtuigingskracht geen gebrek, zodat 

ze onze jury voor zich konden winnen.” 

SpencivinoCEO Pauline Roman en haar 

vier medeoprichters studeren Handels

wetenschappen aan de Universiteit van 

Hasselt. Voor het SBP binnen het vak 

Ondernemen werden ze door de Univer

siteit samen in een team ondergebracht 

op basis van hun complementariteit. 

Pauline Roman: “Na wat brainstormses

sies kwamen we op het idee een wijndis

penser te 

ontwerpen 

voor par

ticulieren. 

Het pro

duct, dat 

werkt op 

basis van 

argongas, 

bestond 

reeds voor 

professioneel gebruik. Wij wilden een 

mooi en betaalbaar design op de markt 

brengen voor de particulier die zijn fles 

wijn in verschillende keren wil leegdrin

ken.”

Prototype

Met behulp van de 

schoolcoaches en 

professoren Marc 

Beenders en Pie

ter Vandekerkhof 

maakte het team 

dermate indruk 

dat de professoren 

hen ertoe aan

spoorden mee te 

dingen naar de 

Vlajoprijs. Daar 

werkten ze dan 

weer met de erva

ren Yves Exelmans 

die het project coördineerde. Roman: 

“De coaches waren van groot belang. De 

schoolcoaches brachten ons hun erva

ring in de bedrijfswereld bij, terwijl Vlajo

coach Exelmans ons bijstond met het 

coördineren van het project en met het 

pitchen ervan.” De eerste aanzet werd ge

geven door de vader van één van de deel

neemsters, waarna een technische school 

uit Tongeren het prototype ontwierp. De 

vijf stapten naar grafisch designer Wim 

Segers, die het ontwerp omtoverde tot 

een voorwerp dat mooi staat in elke keu

ken. Vandaag zijn de eerste vijftien stuks 

geproduceerd en bijna uitverkocht, weet 

de CEO van Spencivino: “Het tussenstuk

je wordt gemaakt door een bedrijf uit 

Bulgarije. Waar vandaag het Vrij Innova

tief Interactief Onderwijs in Tongeren 

de verdelers maakt, hebben we reeds 

contacten met productiebedrijven om in 

grote oplages te produceren.”

Toekomstmuziek

Spencivino wil het niet bij de dispenser 

voor rode wijn houden. De plannen voor 

een gekoeld bewaarsysteem voor witte 

en roséwijn liggen klaar. Pauline Roman: 

“Ons project zal geslaagd zijn als het 

toestel in elke meubel en interieurzaak 

en in elke wijnshop of atelier zal te vin

den zijn. Daarvoor willen we tegen de 

zomer een vennootschap opstarten. De 

combinatie met onze studies is wel eens 

moeilijk, maar niets is ons te veel voor 

ons bedrijf. We zijn een hecht team van 

goede vriendinnen geworden en dat zag 

ook de jury. De manier waarop we ons 

gedroegen, onze voorbereiding en ons 

geloof in het product evenals ons duide

lijk toekomstbeeld hebben hen over de 

streep getrokken.”◼

SPENCIVINO IS LAUREAAT BIJ VLAJO IN DE CATEGORIE SMALL BUSINESS PROJECT.

“We zijn bruggenbouwers 
tussen alle systemen en pro-
tocollen die vandaag bestaan 

op de domoticamarkt.
- Seppe De Cock -


