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Gimv, Qbic en SOFI financieren groei van UGent software start-up 
CoScale 

Gimv Arkiv Tech Fund II, Qbic Arkiv Fund en SOFI investeren elk 0,5 miljoen EUR in de UGent start-

up CoScale, een bedrijf dat software-oplossingen aanbiedt voor het analyseren van IT-activiteiten. 

CoScale zal deze financiering gebruiken om de commercialisatie van zijn software op te starten en 

verder te investeren in O&O en nieuwe productfunctionaliteiten. 

 

CoScale (www.coscale.com) werd opgericht in 2013 als een spin-off van de Universiteit Gent en heeft een 

geoctrooieerde software ontwikkeld op het gebied van IT Operations Analytics. Deze technologie geeft 

bedrijven inzicht in de performantie van hun webapplicaties door het automatisch identificeren en isoleren 

van storingen, inefficiënties en defecten. Dit is een kritisch domein voor grote websites en web-applicaties 

van bedrijven actief in onder andere e-commerce, online-banking, online klantenservice, enz. CoScale’s 

software verzamelt en correleert data van zowel web-applicaties als van de achterliggende infrastructuur. 

Het kan op die manier snel en efficiënt de oorzaak van problemen of inefficiënties identificeren. Zo kan een 

bedrijf zijn infrastructuur optimaliseren, wat zowel kostenbesparingen als kortere antwoordtijden mogelijk 

maakt, waardoor de tevredenheid van zijn websitegebruikers stijgt en het rendement van zijn online 

applicaties gemaximaliseerd wordt. Deze geïntegreerde aanpak is één van de belangrijkste factoren die 

CoScale onderscheidt van andere spelers in de markt. Andere troeven zijn een gemakkelijke installatie, 

vendor-onafhankelijkheid, de mogelijkheid om de software in te pluggen op reeds bestaande monitoring 

tools en een zeer intuïtieve grafische interface.  

 

Immoweb en Telenet maken momenteel al gebruik van de technologie. Met deze financieringsronde wil 

CoScale zich focussen op de verdere commercialisatie van het product, terwijl het wil blijven investeren in 

O&O.  

 

Stijn Hanssens, CEO van CoScale: “Amazon heeft ooit becijferd dat het versnellen van webpagina’s met 

amper één tiende van een seconde, hen 1% extra omzet opbrengt omdat minder surfers de webwinkel 

verlaten. Onze software helpt web-bedrijven hiermee, door technische maar even goed investerings- of 

organisatorische problemen en opportuniteiten naar de oppervlakte te brengen. Deze blijven nu maar al te 

vaak bedolven onder de grote hoeveelheid data. De return van de hierop gebaseerde beslissingen, is dan 

ook onmiddellijk voelbaar.” Hij vervolgt: “De wereld van webapplicaties wordt steeds complexer, het is dan 

ook steeds meer de kunst om de beschikbare data om te zetten in bruikbare kennis. Net daarom heeft het 

onderzoeksbureau Gartner IT Operations Analytics uitgeroepen tot dé logische opstap van monitoring. In dit 

analyserend vermogen ligt de ‘secret sauce’ van ons product, door op bruikbare manier soms heel complexe 

analyses en gebeurtenissen te visualiseren. Nu we naast het ijzersterke team, ook de financiering afgedekt 

hebben met onze investeerders, kunnen we volop werken aan onze groei.” 

http://www.coscale.com/


 

Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Innovatie, 

Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding: “We zijn verheugd met deze eerste investering 

vanuit het SOFI II-fonds in een beloftevolle technologie spin-off van de UGent. SOFI II werd specifiek 

gecreëerd om spin-offs vanuit de universitaire associaties te helpen de beruchte ‘equity gap’ te overbruggen 

in navolging van SOFI I, dat gericht is op spin-offs van de strategische onderzoekscentra. De financiering 

van innovatieve startende technologiebedrijven in Vlaanderen zal hiermee een stuk eenvoudiger worden. “ 

 

Guy Huylebroeck, Investeringspartner bij Qbic Venture Partners: “Wij geloven sterk in de groeiende IT 

Operations Analytics markt en in het potentieel van CoScale om in deze markt een toonaangevende rol te 

spelen. Wij hebben bij Qbic de nodige expertise en ervaring in huis om, samen met onze mede-

investeerders, CoScale de hands-on ondersteuning te bieden die hen helpt om uit te groeien tot een 

wereldspeler.”  

 

Muriel Uytterhaegen, Principal bij Gimv: “In de huidige economie treedt IT steeds meer op de voorgrond als 

een bron van waardecreatie binnen bedrijven, meer dan louter als een ondersteunende activiteit. CoScale’s 

unieke software speelt hierop in en is op weg om zich te positioneren als een uitstekende managementtool 

binnen IT Operations Analytics. We kijken ernaar uit om samen met het managementteam deze beloftevolle 

start-up te begeleiden naar een volgende fase. Eerder dit jaar investeerden Gimv en het Gimv Arkiv Tech 

Fund II ook al in Itineris en Luciad. We onderstrepen hiermee duidelijk onze ambitie om, vanuit onze 

internationale platformstrategie, mee de motor te blijven van innovatie en de verdere uitbouw van de 

Vlaamse technologiesector.” 

 

Sidharta Gautama, Business Development i-KNOW UGent: “De twee jonge onderzoekers die aan de basis 

liggen van CoScale’s gepatenteerde technologie hebben een indrukwekkend parcours afgelegd. Als 

onderdeel van het prestigieuze Europese onderzoeksprogramma van Prof. Lieven Eeckhout hebben ze hun 

idee geïncubeerd en laten uitgroeien tot een marktwaardig, gepatenteerd product. Sterk onderzoek kan 

onder de juiste condities leiden tot sterke technologie en met het huidig managementteam gebracht worden 

tot een sterk bedrijf. We zijn blij dat zowel Gimv, PMV als Qbic de waarde zien in deze spin-off en dat zij 

samen met het team de volgende stap nemen in academische innovatie.” 

 

  



 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture capital. 

Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief fondsen van 

derden) aan investeringen in 75 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard EUR genereren en 

meer dan 28.000 professionals tewerkstellen. Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert 

Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot 

marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. 

Elk van deze platformen werkt met een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en 

Duitsland) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. Gimv Arkiv Tech Fund II is een 

gezamenlijk initiatief met ARKimedes-Fonds II. Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

OVER SOFI II 

Met het SOFI-fonds stelt Vlaanderen middelen beschikbaar om de ideeën van beloftevolle onderzoekers om te zetten 

naar nieuwe producten, diensten en processen. SOFI - het Spin-Off Financieringsinstrument – beschikt over 10 miljoen 

euro risicokapitaal voor het opzetten van nieuwe, innovatieve bedrijven die voortvloeien uit de succesverhalen van de 

strategische onderzoekscentra VIB (biotechnologie), imec (nanotechnologie), iMinds (ICT en digitale media) en VITO 

(energie en duurzaamheid). Het eerste SOFI-fonds financierde al 17 spin-off projecten waaronder Q-Biologicals en 

Ontoforce. Omwille van het succes besloot Vlaanderen ook werk te maken van bijkomend risicokapitaal voor innovatieve 

ontwikkelingen aan de universiteiten en hogescholen. Hiervoor werd in het voorjaar van 2013 SOFI II geïntroduceerd. 

Onderzoekers kunnen er terecht voor kapitaalparticipaties of converteerbare leningen tot 1 miljoen euro, maar ook voor 

kleine startleningen tot 50.000 euro. De coördinatie van het fonds gebeurt door de Vlaamse investeringsmaatschappij 

PMV. 

 

OVER QBIC 

Qbic is een interuniversitair zaaikapitaalfonds dat investeert in spin-offs van de universiteiten UGent, VUB en UA en hun 

geassocieerde hogescholen en universitaire ziekenhuizen. Dit initiatief werd opgericht in mei 2012 met een initieel 

kapitaal van 30.5 miljoen EUR en ondersteunt de startende bedrijven zowel financieel als met hands-on begeleiding.  

Qbic ARKIV Fund is een gezamenlijk initiatief met ARKimedes-Fonds II.  

Meer informatie over Qbic vindt u op www.qbic.be 

 

Over UGent 

De UGent is met meer dan 41.000 studenten en 9.000 personeelsleden één van de grootste universiteiten in het 

Nederlandse taalgebied. De UGent  biedt via haar 11 faculteiten hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen 

aan.  

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Stijn Hanssens, CEO CoScale 

T +32 9 279 46 94 – stijn.hanssens@coscale.com  

Muriel Uytterhaegen, Principal Gimv 

T +32 3 290 21 22 – muriel.uytterhaegen@gimv.com 

Guy Huylebroeck, Investeringspartner Qbic 

T +32 473 894 209 – guy.huylebroeck@qbic.be 

Lot Wildemeersch, Woordvoerder, Kabinet van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding 
T +32 2 552 70 00, lot.wildemeersch@vlaanderen.be 
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