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 VOORWOORD

De rode draad hierbij is dat het samen beter gaat dan alleen. Leren van 
elkaar door informatie te delen en ervaringen uit te wisselen: zo kan er 
gebouwd worden aan een ondernemende toekomst. Het letterlijk en 
figuurlijk uit je kot komen, prediken we hierbij. Helaas gooide COVID-19 ook 
voor StudentStartUP roet in het eten en moesten we alternatieven zoeken 
voor een aantal fysieke events die niet konden plaatsvinden.

We wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw feedback.

 
Prof. dr. Piet Pauwels Els huysman
Decaan Bedrijfseconomische Coördinator
wetenschappen StudentStartUP@UHasselt 

In dit jaarverslag vindt u de realisaties terug van StudentStartUP in 
het academiejaar 2019-2020. We blikken tevens vooruit naar de 
aandachtspunten van het komende werkingsjaar. Ondernemend denken 
en handelen zit nu al enkele jaren in de lift aan de UHasselt. Onze 
universiteit bulkt van jong, ondernemend talent. We verwelkomen steeds 
meer studenten op onze evenementen. Alsmaar meer studenten vinden 
hun weg naar onze begeleiding voor de opstart van een eigen zaak en 
komen langs met hun droom, hun idee, hun plan en voornamelijk… met 
veel passie. Van je passie en droom je werk maken: daar staan we met 
StudentStartUP ten volle achter. 

Ondertussen is het ook duidelijk dat studenten geïnspireerd worden om 
ondernemende talenten te ontwikkelen door rolmodellen die hun bagage 
op een laagdrempelige manier willen delen. Daarom laten we enkele van 
onze inspirerende jonge student-ondernemers aan het woord in dit verslag. 
Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? 
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13/11/2019

Pitch Please Elevator Pitch 
@ Agora campus Diepenbeek Via allerhande laagdrempelige initiatieven willen we een vibe creëren die 

onze studenten ‘goesting’ doet krijgen om te ondernemen en hun dromen, 
ideeën of ambities om te zetten in acties. Hierbij ondersteunen we onze stu-
denten in de ontwikkeling van hun ondernemerscompetenties en in de rea-
lisatie van hun ondernemend initiatief. De meeste van onze events worden 
vanuit het EFRO-project Pitch Please (samenwerking tussen Stad Hasselt, 
StudentStartUP PXL en StudentStartUP UHasselt) georganiseerd. 

 STUDENTSTARTUP INSPIREERT 

INSPIRATIE-EVENTS
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20/11/2019

Pitch Please Inspiratiecafé
@ Kaai16

Een tweede Pitch Please Inspiratiecafé in samenwerking met UNIZO @ 
Oude Gevangenis op 26 maart 2020 werd afgelast vanwege COVID-19. 

14/11/2019

Student-ondernemers 
zitten letterlijk in de lift

Bron: Het Laatste Nieuws - 14/11/2019
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 ONDERNEMENDE STUDENTEN IN ACTIE

Dat inspirerende rolmodellen het concreet vorm geven van ondernemers-
zin en ondernemerschap bij studenten sterk bevorderen, wisten we uit de 
voorgaande werkingsjaren van StudentStartUP. Daarom zetten we het af-
gelopen academiejaar regelmatig onze eigen ondernemende studenten en 
student-ondernemers in de spotlights om hun collega-studenten te beïn-
vloeden. Enkele van deze ondernemersverhalen willen we u graag mee-
geven.

De voorbije jaren scoorden onze UHasselt-studenten heel goed als ze deel-
nemen aan een ondernemersplan- of ideeënwedstrijd. Winnen is uiteraard 
het summum, maar wat men ‘en cours de route’ leert, is goud waard voor 
de persoonlijke ontwikkeling van de student. Bijkomend merken we dat 
onze finalisten steeds meer gekend raken binnen de universiteit en op hun 
beurt hun peers inspireren om uit hun comfortzone te treden en ook te 
participeren aan dergelijke events.
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Leg je concept van Shampop even uit.
ROOS: “Ons concept is simpel. We ontwikkelen trendy shampoo-tabletten, 
‘shampops’ genoemd, in verschillende geuren en kleuren. Bij contact met 
water, lost het tabletje op in je hand en heb je meteen de juiste hoeveelheid 
shampoo om je haren te laten schuimen. Met Shampop willen we komaf ma-
ken met plastic in de badkamer. Alles is verpakt in herbruikbare materialen. “

Hoe ben je op het idee gekomen?
FLORIS: “Ik loop vaak rond met nieuwe ideeën. Zo kwam ik bij dit idee om 
shampoo in een tabletvorm te maken. Dankzij het opleidingsonderdeel On-
dernemen kon ik in de vorm van een Small Business Project (SBP) van Vlajo 
dit idee verder uitwerken met een sterk team van collega-studenten. Dit le-
verde ons de titel van beste SBP van Vlaanderen op. Tegelijkertijd hadden we 
ons ook ingeschreven voor de Limburgse wedstrijd Gen Z van Jong Voka 
omdat we ons wilden laten uitdagen door rasechte topondernemers. ”

SHAMPOP
www.shampop451742968.wordpress.com/

FLORIS LISABETH, JEFF PAREDIS, ROOS VANDEBERG
(2de bachelors Handelswetenschappen)
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De Gen Z Award zette je in de spotlights. Wat heeft dit jullie opgebracht? 
FLORIS: “Een stevig startbudget van 15 000€ cash en 10 000€ aan onder-
steuning door Jong Voka gaat ons goed van pas komen. Daarnaast werden 
we tijdens het hele proces ook goed omkaderd door echte topondernemers, 
waardoor we heel snel forse stappen vooruit maakten. We gaan met drie van 
de vijf studenten verder om Shampop verder uit te bouwen tot een volwaar-
dig bedrijf. We zijn klaar voor de volgende etappe.”

Wat heb je tot nu geleerd rond ondernemen?
FLORIS: “Op een bepaald moment in het proces zijn we ons heel sterk gaan 
focussen op ons team. We zijn perfect complementair. Waar het ene teamlid 
excelleert in creativiteit, maar minder sterk is in de strakke organisatie en 
planning, vangt de andere die lacune perfect op. Vanaf het moment dat we 
elkaars sterktes en zwaktes zijn gaan expliciteren, groeide het onderlinge ver-
trouwen enorm en werd het ook makkelijker om knopen door te hakken en 
taken te verdelen. Vanaf dat moment hebben we plots grote sprongen vooruit 
gemaakt.”

Wat zijn de ambities nu?
ROOS: “Ons ondernemingsnummer is aangevraagd en onze vennootschap 
werd opgericht. Tijdens de zomer en in het najaar van 2020 finetunen we 
onze strategie waarbij StudentStartUP ons verder begeleidt tot de verdere 
uitbouw van onze eigen zaak. “
FLORIS: “En we blijven verder dromen. Op dit moment verkopen we onze 
shampootabletten vooral online, maar binnen twee jaar willen we ons pro-
duct verkopen in de volledige Benelux en ons gamma nog verder uitbreiden. 

Ik droom van plasticvrije badkamers met Shavepop, Washpop en Gelpops. 
Het zou fantastisch zijn als wij met onze start-ups komaf kunnen maken van 
plastic in de badkamer. Als ik binnen een paar jaar in Spanje op vakantie ga, 
en ik Shampops zie liggen in de badkamer in het hotel waar ik verblijf, dan is 
the sky no longer the limit.”
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Aan welke ondernemersplanwedstrijden heb je al deelgenomen?
MATHYS: “Mijn avontuur in de wereld van ondernemen, startte bij mijn 
deelname aan Innovation Station van Pitch Please in februari 2018. Tijdens 
deze hackathon leerde ik 3 studenten kennen en op 1 dag leidde onze 
brainstorm tot een idee. Diezelfde avond wonnen we de pitchwedstrijd met 
Amigrow, een app om kinderen bij te staan die gepest worden. Een paar 
maanden later namen we deel aan Start Academy en wonnen we in de 
finale de prijs voor de mooiste droom. Stilaan kreeg ik de smaak te pakken 

E-COURSE
MICHIEL SWAANEN (1ste bachelor Informatica)
MATHYS AWOUTERS (Master Toegepaste economische wetenschappen)

en sindsdien heb ik aan meerdere ondernemerswedstrijden deelgenomen.”

Waarom neem je vaak deel aan ondernemersplanwedstrijden? 
MATHYS: “Hiervoor zijn verschillende redenen. Ik word dan gedwongen 
om uit mijn comfortzone te stappen. Diverse keren pitchen voor een jury 
van ondernemers heeft mijn presentatieskills aanzienlijk verbeterd. Ook vind 
ik het heel fijn en nuttig om een netwerk uit te bouwen. Ik leerde al zeer 
gepassioneerde personen kennen die dan ook nog eens tijd vrij maken om 
studenten te begeleiden. Tot slot zijn er ook nog de mooie prijzen, zo heb ik 
er bijvoorbeeld een tiendaags tripje naar Silicon Valley aan overgehouden. 
Meer dan de moeite waard dus.”

Met een nieuw idee, E-COURSE, heb je dit jaar deelgenomen aan de 
Start Academy van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) en aan de 
Gen Z Award van Jong Voka. Bracht dit iets op?
MATHYS: “Bij Start Academy 2020 eindigden we met E-Course (een ge-
bruiksvriendelijk e-learning platform voor bijscholing van werknemers) op 
de 6de finaleplaats uit meer dan 90 dossiers, ingediend door een 500-tal 
studenten hoger onderwijs uit heel Vlaanderen. Bij de Gen Z Award eindig-
den we bij de 4 finalisten.
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Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
MICHIEL: “Mathys en ik hebben elkaar leren kennen aan de UHasselt tij-
dens een introductiedag. Het klikte meteen en ik werd getriggerd door zijn 
passie voor ondernemen en het verhaal dat hij dankzij een pitchwedstrijd 
naar Silicon Valley was geweest. Op zakelijk vlak vullen Mathys en ik elkaar 
perfect aan qua vaardigheden en kennis. Wij hebben nu en dan wel eens 
meningsverschillen, wat onvermijdelijk is in een ‘early-stage start-up’, maar 
hier komen we keer op keer weer sterker uit”.

Vanwaar komt je passie om te ondernemen, denk je?
MICHIEL: “Persoonlijk heb ik geen idee van waar mijn ondernemingspassie 
komt. Als klein kind verkocht ik al allerlei zaken. Een van mijn eerste ‘on-
dernemingen’ begon in mijn eigen tuin. Elk jaar gaf een notenboom zoveel 
vruchten af dat het te veel was voor mijn familie. Dus besloot ik als 8-jarige 
de noten te gaan verkopen. Wanneer ik in de tuin was en er mensen voorbij 
wandelden, sprak ik hen aan met de vraag of ze noten wilden kopen. Dit was 
een redelijk groot succes! Ondertussen is de notenboom helaas weg en is 
mijn ‘onderneming’ failliet. Om het lang verhaal kort te maken: ik ben gewoon 
niet de persoon die kan blijven stil zitten, ik moet iets om handen hebben. 
StudentStartUP staat mij daar goed in bij. Ik kan met mijn vele ideeën voor 
raad en daad steeds bij Els terecht voor een realistische kijk op de zaken”.

Hoe ervaren jullie de combinatie van het uitwerken van je ideeën met 
je studies?
MICHIEL: “Wij proberen daar een juiste afweging tussen te maken, wat 
niet altijd evident is.
Over het algemeen lukt dit wel best goed, de boodschap is: voetjes op de 
grond houden en we geven de prioriteit aan onze studie.”

 
Wat zijn jullie van plan met E-Course?
MICHIEL: “Meerdere gesprekken zijn gepland met mogelijke klanten en 
investeerders. Daarom houden wij op dit moment nog alle pistes open. We 
gaan gedurende de zomervakantie en de maanden erna hard werken om 
ons concept te realiseren.”
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 STUDENT-ONDERNEMERS IN ACTIE

Wat doe je precies met COLLART?
ALEXANDRA: “Het idee van COLLART is eigenlijk ontstaan door mijn zin in 
ondernemen in combinatie met mijn grote passie voor reizen en liefde voor 
dieren. Het begon simpel, met een zoektocht naar een degelijke halsband voor 
mijn hond Tess. Op een van mijn reizen had ik kennisgemaakt met een Maasai 
Chief uit Kenia, we hielden contact en hij stuurde mij op een dag een prachtige 
handgemaakte riem die zijn zus gemaakt had in een kleurrijk Afrikaans patroon. 
Hij vertelde dat de Maasai-cultuur binnen zijn familie zeer belangrijk was en ze 
deze in stand willen houden door beparelde juwelen en accessoires te maken 
en te verkopen. Deze vaardigheid werd overgedragen van generatie op gene-
ratie. Van het één kwam het ander en al snel heb ik voorgesteld om wat meer 
halsbanden in te voeren en ze hier te verkopen, en op die manier hun familie te 
helpen. Het product was zo uniek dat ik niet kon wachten om het te delen met 
andere hondeneigenaren. Zo was COLLART geboren!”

Waarom fair trade?
ALEXANDRA: “Door samenloop van omstandigheden is het zo gegroeid, 

COLLART
www.collart-accessories.com/

ALEXANDRA BOSMANS (Schakeljaar Master of management)

ik ben nooit opgestaan met het idee: Ik ga fair trade hondenhalsbanden ver-
kopen. Het idee is geleidelijk ontstaan. Dit maakt het product juist zo mooi, 
het verhaal wat erachter zit. We zijn inmiddels ruim 1 jaar verder en onze 
halsbandjes zijn te vinden in verschillende boetieks verspreid over binnen- 
en buitenland: Hasselt, Knokke, Maastricht,… “

Welke voordelen ondervind je van 
ondernemen tijdens je studies?
ALEXANDRA: “Ik moet toegeven, 
het was spannend om al mijn spaar-
centjes, waar ik zo hard voor gewerkt 
had, te investeren in mijn onderne-
ming. Maar mijn ingesteldheid is altijd 
positief gebleven. Lukt het, des te be-
ter, lukt het niet, dan proberen we het 
opnieuw. Eender hoe het uitdraait, je 
leert ontzettend veel bij! Vaardighe-
den die je niet met een boek of een 
examen kan leren, maar die je wel 
helpen in je toekomstige carrière of 
misschien wel onderneming. Het was 
oorspronkelijk dus bedoeld als een 
leerschool, een soort test voor me-
zelf, of ik in staat was om een eigen 
‘brand’ op poten te zetten.”
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LEMONI CONCEPT STORE
www.facebook.com/lemoniconceptstore/

DORINA STAGGOS (Master Toegepaste economische wetenschappen)

Wat doe je precies met Lemoni Concept Store?
DORINA: “Met Lemoni Concept Store wil ik een jarenlange meisjesdroom 
realiseren. Op 6 februari 2020 opende ik voor 6 maanden mijn pop-up store 
in het hartje van Genk. Lemoni biedt een ‘shopping experience’ met ex-
clusieve Griekse en Italiaanse kledingmerken, schoenen en accessoires.”

Hoe heb je de voorbereiding voor de opstart van je zaak ervaren?
DORINA: “Het concept in elkaar knutselen vond ik een topervaring. Mijn 
studie Toegepaste Economische Wetenschappen heeft het proces verge-
makkelijkt. Toch merkte ik hier en daar dat ik wat ondersteuning kon gebrui-
ken. Ik kon met al mijn vragen terecht bij Els huysman van StudentStartUP. 
Via haar kwam ik ook in contact met Senior Consultants Vlaanderen en ze 
hebben me heel goed geadviseerd.“

Wat zijn de plus- en minpunten van ondernemen volgens jou?
DORINA: “Het afgelopen jaar is er veel veranderd in mijn leven. Ik heb ont-

zettend veel levenslessen geleerd, dit zowel op persoonlijk als professioneel 
vlak. Het opstarten van Lemoni heeft mij veel kracht gegeven. Dagelijks 
probeerde ik om zo productief mogelijk mijn droom werkelijkheid te maken. 
Toch verliep het niet elke dag zoals ik vooropgesteld had. Ik heb geleerd 
dat het niet altijd zo vlot gaat als je zou willen. Leveringen die niet op tijd 
binnen komen, potentiële leveranciers die niet antwoorden op hun mails, 
Stad Genk die besluit om niet te subsidiëren,… noem maar op. 
Ik probeer me te focussen op al de positieve elementen die dit proces met 
zich meebrengt: mijn persoonlijke ontwikkeling, een droom die uitkomt, de 
leuke businesstrips, de ervaringen die het met zich meebrengt,…”.

Heb je problemen ondervonden door COVID-19? Hoe ga je om met 
de huidige situatie?
DORINA: “Iets langer dan een maand draaide de zaak zeer goed, maar 
door COVID-19 was ik genoodzaakt midden maart, amper een maand na 
de opening te sluiten en dit terwijl bleek dat de zaak te weinig bekend was 
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en het in het algemeen enorm kalm was in de retailsector. Daarom besloot 
ik om in juli de stopzetting van de zaak met totale uitverkoop te organiseren 
en een job te gaan zoeken. Maar ik stop mijn droom niet in de koelkast. 
Ik heb nieuwe plannen om een webshop te starten die ik in bijberoep kan 
uitbaten.”

Heb je tips voor andere studenten?
DORINA: “Blijf je dromen najagen. De beste leerschool is blijven proberen 
en niet opgeven. Luister naar het advies van anderen, maar gooi zeker je 
plannen niet om omdat iemand je negatief advies geeft. Pik de positieve 
elementen eruit en probeer daarop verder te bouwen. Hou steeds jouw 
ultieme droom voor ogen.”
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Wat is de naam van je onderneming en je doel?
JONAS: “In september 2018 startte ik na begeleiding door StudentStartUP 
met de DJ Academie waarbij ik DJ-teambuildings, kinderfeestjes, bedrijfs-
feestjes, kampen en workshops aanbiedt. Al snel liep deze formule als een 
trein en schakelde ik andere studenten en vrienden in als lesgever. Omdat 
de vraag naar het huren en kopen van DJ-materiaal zo groot is, richtte ik het 
voorbije academiejaar bijkomend Used-djgear op en schakelde over van 
een eenmanszaak naar een vennootschap. Used-djgear is ontstaan vanuit 
mijn eigen ervaring als DJ. Nieuw professioneel DJ-materiaal aankopen, 
is voor de meeste DJ’s toch nog steeds een stevige financiële drempel. 
Tweedehands apparatuur mag daarentegen wel wat vriendelijker zijn voor 
de portemonnee, het brengt anderzijds een zeker risico met zich mee, zoals 
verborgen gebreken door drankschade en misbruik. Bij Used-djgear bie-
den we refurbished materialen aan. Alle apparatuur wordt met grote zorg 
geselecteerd, gecontroleerd en gereviseerd. Bovenop komt alle apparatuur 
met een garantie van 1 jaar. Hierdoor zijn DJ’s 100% zeker dat ze nog lang 
plezier van hun gear zullen hebben en dit voor een interessante prijs.”

Wat is je fijnste ervaring als ondernemer?
JONAS: “Het effectief kunnen helpen van andere mensen geeft enorm veel 

DJ ACADEMY en USED-DJ GEAR
www.dedjacademie.be ︳www.used-djgear.com

JONAS GEENS (Industriële ingenieurswetenschappen, 3de bachelor)

voldoening. Daarnaast heb ik dankzij het ondernemen enorm veel nieu-
we contacten kunnen leggen. Gaande van klanten, leveranciers, andere 
student-ondernemers tot coaches en mentors. Het zelf opstarten van een 
eigen zaak zorgt zeker voor onbetaalbare kennis en ervaring die je ook in 
andere aspecten in het leven zeker kunt gebruiken.”

Wat is het meest onverwachte dat je hebt meegemaakt als ondernemer?
JONAS: “Begin mei was de volledige webshop van Used-djgear in een 
tweetal weken uitverkocht. Het was een echt gekkenhuis zo midden in de 
corona-crisis. Blijkbaar begon het bij de DJ’s in België en Nederland terug te 
kriebelen om thuis te gaan draaien en livestreams vanuit hun kot te doen.”

Welke kwaliteiten, kennis en/of ervaring vind je vandaag belangrijk in 
je ondernemerschap?
JONAS: “Creativiteit, flexibiliteit, hard werken, groots denken, commercieel 
inzicht, probleemoplossend denken, effectief waarde leveren, kunnen ver-
kopen, inspelen op noden en wensen van mensen, actie ondernemen, con-
sistente marketing. En zeker niet te vergeten, is dat je dient te weten wat je 
wilt en waar je naartoe wilt. Dat zijn volgens mij de belangrijkste bouwste-
nen van de 2 bedrijfjes die ik tot nu toe in de wereld heb kunnen zetten.”
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Waar wil je over vijf jaar staan?
JONAS: “Ik heb ondertussen een aantal strategieën die ik deze zomer en 
de komende jaren wil uitwerken om te kunnen groeien. Op termijn zouden 
we alles willen aanbieden wat een DJ/Producer nodig heeft en moet kun-
nen en weten. Een leuk pand met showroom en magazijn zou daar een 
enorme meerwaarde in kunnen spelen.”

Welke gouden raad heb je als jonge ondernemer voor andere jongeren 
met ambitie, en met twijfels, om te starten?
JONAS: “Het beste moment om te starten met een eigen zaak is: ‘nu’, niet 
morgen of over een paar maanden/jaren. Er zal nooit een ideaal moment 
zijn, de truck is om gewoon te beginnen en kleine stapjes te maken. Als 
student of jongere heb je nog niet alle zorgen en levensbagage die je over 
een aantal jaren wel gaat hebben. Uiteindelijk heb je op dit moment niks te 
verliezen en op dit moment (al lijkt het niet zo) heb je nog enorm veel tijd. 
Moest het echt niets worden heb je nog steeds een unieke ervaring gehad 
die je niet op de schoolbanken meekrijgt en kan dit natuurlijk ook weer 
andere deuren openen.”
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Hoe heb je de stap naar ondernemen gezet?
TIM: “Ik ben al op verschillende manieren in aanraking gekomen met on-
dernemen. Als jongen van 8 jaar kreeg ik een DJ-draaitafel en leukte ik 
familiefeestjes op. In de humaniora verlegde ik mijn focus naar belichting 
op fuiven. Mijn passie veranderde daarna naar beeld, en met het geld dat 
ik als jobstudent verdiende, kocht ik een dure videocamera. Ik maakte pro-
motiefilmpjes voor allerlei organisaties en nam ik interviews af die ik op een 
website plaatste. De passie voor filmen is uitgegroeid tot de onderneming 
Potvos. Potvos staat garant voor professionele bedrijfsspots en plezante 
bedrijfsvideo’s. Eigenlijk kan je zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk 
maak. Daarnaast ben ik ook altijd actief geweest in vrijwilligersorganisaties 
en als student organiseer ik mee TEDX UHasselt. Uit al mijn nevenactivitei-
ten naast mijn schoolwerk of studie heb ik enorm veel geleerd.”

Wat vind je zo fijn aan ondernemen? 
TIM: “Wanneer een project wordt afgeleverd en de klant is laaiend enthou-
siast, dat geeft mij toch wel een enorme vertrouwensboost. Ook het Lim-
burggevoel en de samenwerking tussen ondernemers trekt me enorm aan. 
Iedereen helpt elkaar graag en staat open om advies en tips te geven.”

POTVOS
www.potvos.video/

TIM VERVOORT (Informatica, master)

Hoe ver reikt je ambitie?
TIM: “Ik zou graag binnen vijf jaar over een eigen opnamestudio willen be-
schikken met een vast team van medewerkers.”

Wat is je raad voor jonge ondernemers?
TIM: “Probeer veel ervaring op te doen in allerlei zaken, lees veel boeken 
over je passie en je interesses. Als je student bent, heb je sowieso meer tijd 
om jezelf te verrijken dan als je al aan het werk bent. En als je een starters- 
idee hebt, moet je er gewoon aan beginnen! Je zou verbaasd zijn hoeveel 
steun je krijgt van de mensen rondom jou. Gaat het mis, dat is niet erg, 
maar dan kun je je achteraf niet verwijten dat je het niet geprobeerd hebt.”

Welke impact heeft COVID-19 op Potvos?
TIM: “Voor zowel de videoproductie als de oldtimerritten – want ik heb ook 
een oldtimer gekocht die ik verhuur – zijn alle aanvragen van 2020 gean-
nuleerd. Twee maanden na de lockdown zijn de eerste aanvragen opnieuw 
binnengekomen, maar er liggen nog geen concrete data vast. Ik merk dat 
bedrijven nu sterker willen inzetten op videoproductie, maar dit vooral in 
huis willen maken. Daarom probeer ik mijn businessplan om te vormen, 
zodat ik op korte termijn advies op maat en afwerking van door hen zelf 



17

opgenomen materiaal kan aanbieden. Daarnaast zie ik nog een markt om 
nog meer webinars en online cursussen te produceren en vooral daarop te 
gaan inzetten.
Voor de videomarkt zie ik het goed komen, maar in een andere vorm: meer 
informatievideo’s dan promovideo’s. De oldtimerritten zullen op termijn van-
zelf wel terugkomen eens de maatregelen versoepelen. Ik blijf positief”.
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 STUDENTSTARTUP INFORMEERT

2/10/2019

︳ Student Take Off
@ Kolonel Dusartplein ︳

14 en 15/10/2019

︳ Studenteninfomarkt @ UHasselt ︳

 EVENTS
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7/10/2019

︳ Start Me Up Fest @ verkiezingsweide UHasselt ︳
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10 en 17/12/2019

 Pitch Please Workshop
Ontdek en ontwikkel je talent 

@ Oude Gevangenis

In het najaar van 2019 organiseerden we vanuit Pitch Please Entrepre-
neurial Talent 2 workshops rond talent. Hier kon de student op basis 
van zijn persoonlijke profiel ondervinden hoe hij zijn talenten en sterktes 
verder kon ontwikkelen in de huidige realiteit en contexten. Vermits de 
workshops dadelijk volzet waren, stond op 23 april 2020 een derde edi-
tie gepland, maar omwille van COVID-19 kon deze niet plaatsvinden. 
Ook de workshop Business Model Canvas door Vlajo op 12 maart werd 
geannuleerd.

Na de examenperiode in juni wilden we de test doen of studenten ook 
interesse hebben in webinars rond ondernemen. Op donderdagochtend 
9 juli gaf SBB Accountants en Adviseurs een webinar over hoe je je eigen 
boekhouding kan voeren. 26 studenten namen hieraan deel onder wie 
21 van de UHasselt.
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3/12/2019

Pitch Please SBB
Infosessie statuut student-ondernemer 

@ Oude Gevangenis

9/7/2020

Pitch Please SBB Webinar 
Hoe voer ik mijn eigen boekhouding?
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Maandelijks of om de 2 maanden sturen we vanuit StudentStartUP UHas-
selt een nieuwsbrief uit naar 1393 studenten die zelf hebben aangegeven 
informatie over ondernemerschap en ondernemerszin te willen ontvangen. 
Vooral de rubrieken ‘student-ondernemer en ondernemende student in de 
kijker’ worden veel gelezen. Ook onze stakeholders in de Limburgse star-
ters-ondernemerswereld en een aantal collega’s binnen UHasselt ontvan-
gen deze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over het reilen en zeilen 
van onze dienstverlening.

Op Facebook zijn we samen met PXL actief op de pagina PXL-UHasselt 
StudentStartUP en via de Pitch Please-pagina. Onze communicatie via 
social media zou nog kunnen versterkt worden als we apart per kennisin-
stelling de doelgroep gaan bereiken. Maar omwille van de samenwerking 
is beslist om op deze kanalen toch samen naar buiten te komen. Dit heeft 
ook zijn voordelen, zoals de cohesie van de projectpartners en het bereiken 
van een grotere doelgroep.

De website www.uhasselt.be/studentstartup houden we bewust vrij sta-
tisch omdat we willen dat zoveel mogelijk studenten rechtstreeks contact 
met ons opnemen. Op die manier kunnen wij hen beter wegwijs maken in 
het doolhof van het startersaanbod in onze provincie. Ons doel is echter 
wel om bij het nieuwe Pitch Please-project, dat vanaf 1 november 2020 
opstart en gesubsidieerd wordt door VLAIO, we naast de website www.
pitchplease.be een meer interactief platform met matchingsmogelijkheden 
van student-ondernemers zullen instellen. Zo kan de samenwerking met 
onze partners -zijnde stad Hasselt, StudentStartUP PXL en onze bijkomen-
de partners stad Genk, LUCA en UCLL StartMinds- optimaal verlopen.

 NIEUWSBRIEF  SOCIALE MEDIA

 WEBSITE
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Tijdens academiejaar 2019-2020 
verwelkomden we 90 studenten op 
onze coachingsgesprekken naar de 
opstart of groei van een eigen zaak.  
Dit zijn er enkele meer dan gedu-
rende het vorige academiejaar. De 
intake-en opvolgingsgesprekken 
verliepen tijdens het telewerken via 
videogesprekken.
In deze overlegmomenten adviseert 
StudentStartUP de student van 
idee tot onderneming, afhankelijk 
van de fase waarin het bedrijf zich 
situeert. Samen met de student be-
kijken we welk stappenplan hij best 
kan volgen.

 STUDENTSTARTUP WIJST DE WEG

 COACHING
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schakelstudenten
4

Faculteit Architectuur 
en kunst   9

Faculteit Geneeskunde en
levenswetenschappen

3

School voor mobiliteits-
wetenschappen

1

Revalidatiewe-
tenschappen

3

Faculteit Bedrijfs-
economische we-
tenschappen   45

Faculteit Weten-
schappen

12

Rechten
4

Faculteit Industriële 
ingenieurswetenschappen  13

studenten die idee 
voorlopig niet 

uitwerken
11

doctoraatsstudenten   
2

studenten gestart 
als ondernemer

38

bachelors
49

met faciliteiten 
student-

ondernemer    
 10

studenten bezig met 
uitwerken idee

26

geïndividualiseerd 
traject

14

studenten met een 
vaag idee

9

masters
21

on
de
rn
em
er

die hun idee niet 
verder uitwerken   

6

STUDENTEN UHASSELT
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WAT VALT OP BIJ UHASSELT-STUDENTEN MET EEN STARTERSIDEE?

UHasselt 
Studenten met 

een startersidee

Ook nieuwe media (videogames, 
video-toepassingen, virtual reality), 

design, (digitale) marketing en digital 
development scoren zeer hoog en 

zijn in opmars.

Informatica-gerelateerde toepas-
singen zoals de ontwikkeling van 
platformen en applicaties, hosting 

en programmeren, blijven een 
succes.

33,3%
van de studenten die in begeleiding 

zijn bij StudentStartUP is 
vrouwelijk. Dit is

14,4%
meer dan tijdens 

academiejaar 2019-2020.

Het is populair voor studenten om 
te starten in de retailsector en dan 
vooral via e-commerce. Zo zijn de 
verkoop van kleding en juwelen (al 

dan niet zelf gemaakt met milieube-
wuste toets) erg in trek. Studen-
ten kiezen vaak voor een eigen 

webshop, maar steeds meer, zien 
we ook Bol.com als tussenschakel 

functioneren.

Ook vloeien er ideeën voort uit een 
hobby, waarbij de evenementen- en 
garagesector hip zijn (DJ-materiaal 
verkopen, verhuur oldtimer of bus, 
kampen organiseren, feestpakket-
ten verkopen, auto’s en motorfiet-

sen herstellen, carwash, …) 
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VAN ACADEMIEJAAR 2015-2016 TOT EN MET ACADEMIEJAAR 2019-2020:

2015-2016    2016-2017    2017-2018    2018-2019    2019-2020

38

616

1212

2921393

118

413

783
901

325

886

40
90 10

2318

38

86

10

80

Aantal studenten die deelnamen aan activiteiten van Pitch Please 
en StudentStartUP (2015-2020: 2507 studenten)

Aantal studenten gestart als ondernemer (2015-2020: 99 studenten)

Aantal studenten die gerichte info over ondernemen per e-mail wensen

Aantal studenten in begeleiding (2015-2020: 344 studenten) 
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Studenten met een startersidee komen doorgaans uit de faculteiten be-
drijfseconomische wetenschappen, industriële ingenieurswetenschappen, 

wetenschappen en steeds meer ook uit architectuur en kunst

Naar aanleiding van vragen binnen het opleidingsonderdeel Onderne-
mersZIN werd het multidisciplinaire opleidingsonderdeel Bouwstenen 
van Ondernemerschap in 2017-2018 voor het eerst ingericht voor alle 
niet-economische opleidingen om de theoretische basis van business 

planning mee te geven. Ondertussen volgden al 

184 studenten
dit opleidingsonderdeel

205 studenten
volgden het multidisciplinaire opleidingsonderdeel OndernemersZIN

StudentStartUP heeft een ruim netwerk aan experten en adviseurs opge-
bouwd die gratis eerstelijnshulp bij ondernemersvragen bieden over alle 
mogelijke topics rond ondernemen. Denk aan topics als sociale zekerheid, 
juridische vragen, boekhouden, patenten, marketing, enzovoort.

De top drie van experten waarop onze studenten een beroep doen, is al 
enkele jaren een constante, namelijk Senior Consultants Vlaanderen (SCV), 
SBB Accountants & Adviseurs en Limburg Startup.

SCV en SBB organiseren ook 2 keer per maand zitdagen waar onze stu-
denten op afspraak terechtkunnen voor doorgedreven advies op maat.

EXPERTEN
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Welke zijn de meest gestelde vragen van UHasselt-studenten?
SOFIE: “De vragen die studenten vaak stellen zijn: ‘Hoe werkt het statuut stu-
dent-ondernemer en hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?’, ‘Hoe blijf ik 
fiscaal ten laste van mijn ouders? Blijven zij kinderbijslag ontvangen?’, ‘Kan 
ik nog werken als jobstudent als ik student-ondernemer ben?’, ‘Wat zijn mijn 
boekhoudkundige verplichtingen als student-ondernemer?’, ‘Hoe moet ik fac-
tureren?’, ‘Ik ben nu student-ondernemer. Wat gebeurt er als ik afstudeer?’, 
‘Hoe werkt btw en kan ik mijn btw-verplichtingen minimaliseren?’”

Welke verschillen zie je tussen (kandidaat-)student-ondernemers en 
andere ondernemers?
SOFIE: “Jonge ondernemers zijn vaak creatiever en hebben een innovatievere 
kijk op ondernemen”.
 
Zijn er plus- of minpunten volgens u om jong te starten met onder-
nemen?
SOFIE: “Jong starten met ondernemen heeft heel wat voordelen. Student-on-
dernemers met een jaarinkomen van minder dan 6.996,89 euro moeten geen 
sociale bijdragen betalen. Bovendien blijven ze ten laste van hun ouders en 
moeten ze zich niets aantrekken van een ziekteverzekering. Het is de idea-
le manier om te proeven van het ondernemerschap want men heeft niets te 
verliezen.

Sofie Cillis
SBB Senior Consulent en Startersadviseur

Jongeren hebben nog geen vaste lasten (gezin, hypotheek, …). Ze zijn ook niet 
financieel afhankelijk van hun eigen onderneming. Dat maakt dat ze het zich 
kunnen veroorloven om meer risico’s te nemen. Jonge ondernemers hebben 
vaak ook een streepje voor omdat ze flexibel zijn en goed op de hoogte van de 
laatste digitale technologieën.
Als student-ondernemer toon je bovendien aan dat je stappen durft zetten in je 
leven en dat je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en creativiteit. 
Eigenschappen die potentiële werkgevers graag zien.
Wie jong als zelfstandige start, leert sneller meer levenslessen. Het gebrek aan 
ervaring bij de start kan ook wel een nadeel zijn. Het is daarom heel belangrijk 
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Welke vragen stellen UHasselt studenten het meest?
RUDY: “Het merendeel van de vragen gaat over het financiële plan. Andere 
domeinen komen ook aan bod, zoals marketing, technische vragen, of infor-
matica-gerelateerde topics. Alles hangt af van het opzet van hun startersidee.“
 
Zijn er zaken die je opvallen aan deze jonge (kandidaat-) 
ondernemers?
RUDY: ”De jongeren willen altijd heel snel gaan, maar vaak is dat niet  

Enkele leden van Senior Consultants Vlaanderen, afdeling Limburg
Rudy Volders, SCV Financieel management- Startersbegeleiding

mogelijk omdat ze nog niet alle de-
tails grondig hebben onderzocht. 
Regelmatig brengen we hen met de 
voetjes terug op de grond en bren-
gen we hen realiteitszin bij. Deze 
boodschap is niet altijd fijn om te 
geven, maar wel ‘part of our job’. 
Hier hebben ze het meeste aan.”
 
Wat zijn de voor-en nadelen vol-
gens SCV om op jonge leeftijd te 
ondernemen?
RUDY: ”Hoe jonger hoe beter, maar 
juist dan moeten ze advies inwin-
nen, luisteren en goed afwegen wat 
ze precies willen doen. Wij zijn van 
mening dat de toekomst aan de 
durvers is”.

om zich goed te laten begeleiden en 
mensen met ervaring als klankbord te 
gebruiken.”

Is de wetgeving flexibel genoeg 
voor student-ondernemers of 
ziet u nog extra mogelijkheden 
om studenten of andere jonge 
mensen te stimuleren om te on-
dernemen?
SOFIE: “Het was nooit gunstiger als 
vandaag voor student-ondernemers 
om te starten. Er is een specifiek so-
ciaal statuut voor studenten, er wer-
den fiscale regels uitgewerkt, en het 
bewijs van ondernemersvaardighe-
den is afgeschaft. Bovendien kunnen 
hogescholen en universiteiten in een 
regeling via faciliteiten voorzien om 
de studieverplichtingen beter af te 
kunnen stemmen op de zelfstandige 
activiteit.”
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Met welke vragen komen (kandidaat-)student-ondernemers bij jou?
MARC: “Student-ondernemers zijn heel leergierig. Logisch want er komt 
veel op hen af. Gelukkig zijn er vandaag veel tools en organisaties die hen 
wegwijs kunnen maken. Student-ondernemers willen naast verkopen ook 
graag bijleren hoe andere ondernemers het aanpakken.”
 
Hoe krijg je als student voet tussen de deur bij gevestigde onderne-
mers (als klant of leverancier)?
MARC: “Alles hangt af van het product of de dienst die wordt aangeboden. 
Indien een oplossing voor een bepaald probleem wordt geboden, is het 
altijd makkelijker om een afspraak te maken. De manier waarop de stu-
dent-ondernemer dit aanpakt, is van even groot belang. Je oplossing goed 
kunnen brengen, is hierbij essentieel. Ik zie nog te vaak dat student-onder-
nemers zich profileren als ‘student’ waardoor de impact als ondernemer te 
niet wordt gedaan. Gedraag je als ondernemer tussen de ondernemers.”
 
Welke tips geef je aan student-ondernemers?
MARC: “Het is nog nooit zo makkelijk geweest om een eigen onderne-
ming te starten. De ondersteuningsmaatregelen zijn enorm uitgebreid en 
je kan overal advies in winnen. Als het kriebelt, heb je vandaag geen reden 
meer om het niet te proberen. Wees tegelijkertijd ook kritisch in je zoektocht 
naar ondersteuning. De concurrentie is gelijktijdig toegenomen, dus om te 

Marc Beenders
Corporate Community Manager LRM en Limburg Startup

slagen moet je nog altijd heel veel doorzettingsvermogen en wenbaarheid 
hebben. Denk in mogelijkheden, praat met anderen over je idee en doe het 
vooral.”
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Studenten die een eigen zaak willen starten of reeds opgestart hebben, 
kunnen gratis een hippe werkplek mét ondersteuning bemachtigen. Zo kan 
elke (kandidaat-)student-ondernemer terecht bij Books The Office op het 
Kolonel Dusartplein te Hasselt waar UHasselt een kantoor huurt. 

Daarnaast kan StudentStartUP (pré-)student-ondernemers voorstellen aan 
het Limburgse incubatoren-netwerk om een gratis seat te verkrijgen.

Eray Canipek en Muhammet Oruc hebben een seat op C-Mine Crib
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Stel je bent terug student, zou je zelf een onderneming starten?
PIETER: ”Deze vraag krijg ik ook regelmatig van mijn studenten. Het ant-
woord dat ik hen dan geef, is dat ik mij eigenlijk al ondernemer voel, zij het 
in een kennisinstelling. Noem mij dus gerust een intrapreneur die met een 
zeer ondernemende mindset zowel zijn onderzoek, onderwijs als projecten 
aanpakt. Indien het draagvlak rond student-ondernemerschap in mijn stu-
dieperiode geweest was zoals nu, dan durf ik te stellen dat ik waarschijnlijk 
alerter had geweest in functie van opportuniteiten. Met StudentStartUP en 
alle andere ondersteunende diensten in onze provincie is het momenteel 
HET moment om als student je ondernemende schoenen aan te trekken. 
De ideale combinatie tussen leren uit de boeken en leren door te handelen, 
een mix die een enorme meerwaarde kan betekenen in de ontwikkeling van 
jezelf als student.”

Wat zijn jouw ondernemende dromen of plannen voor de UHasselt?
PIETER: ”Binnen onze onderzoeksgroep RCEF (Research Center for En-
trepreneurship and Family Firms) hebben we de voorbije jaren al heel wat 
gerealiseerd rond ondernemerschap. Echter, dat is voor mij nog maar het 
begin! Zoals gezegd, voel ik mij binnen onze faculteit soms ‘de ondernemer’ 

Pieter Vandekerkhof
Professor ondernemen

en beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid om het ondernemend 
onderwijs, onderzoek alsook dienstverlening samen met mijn collega-pro-
fessor Jelle Schepers en onze PhD-studenten naar een nog hoger niveau te 
tillen. Daarenboven denk ik dat de ‘civic rol’ die wij als UHasselt hoog in het 
vaandel dragen binnen de context van ondernemerschap, de voorbije jaren 
reeds gebleken is. Dit vertaalt zich in een aantal mooie partnerships zoals 
met LSU, Netwerk Ondernemen, Xerius, .... Samen met onze partners wil-
len wij met RCEF onze stempel drukken op het ondernemend ecosysteem 
binnen Limburg, alsook ver daarbuiten.”

Welke concrete tips kan je student-ondernemers geven?
PIETER: ”Daar kan ik heel kort in zijn: SPRING!! Veel studenten twijfelen nog 
te veel of ze het wel kunnen, of hun idee wel goed genoeg is, ... Uiteraard 
moet je niet onvoorbereid aan een ondernemend avontuur beginnen, maar 
door gebruik te maken van alle ondersteunende faciliteiten worden heel wat 
valkuilen al vermeden. Tijdens je studiejaren ondernemen is een perfecte 
leerschool, dus zoek zeker StudentStartUP op als je denkt dat je een goed 
idee hebt! Deze oproep wil ik ook vooral doen naar onze studenten die 
geen economische richting volgen. Wij zien overkoepelende opleidingson-

 ONDERNEMEND ONDERWIJS
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derdelen, zoals bouwstenen van ondernemerschap en ondernemerszin, elk 
jaar in aantal toenemen. Een teken dat de interesse in ondernemerschap 
aanwezig is. Maar we zien ook dat deze studenten de weg vaak niet vinden 

naar de ondersteunende diensten. Wel, spreek ons dan gerust aan en wij 
helpen je met veel plezier verder.”
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De studenten die het opleidingsonderdeel ‘Ondernemerszin’ volgen dienen 
als eindopdracht een event rond ondernemen te organiseren. Omwille van 
de COVID-19 maatregelen kon dit in mei 2020 niet fysiek plaatsvinden. De 
studenten waren genoodzaakt hun plannen op enkele weken tijd volledig 
om te gooien en organiseerden een zeer succesvol gratis online panelge-
sprek ‘Back to Reality 2020’ over de impact van COVID-19 op hun sector. 
Meer dan 400 kijkers volgden een bijzonder interessant debat dat gemo-
dereerd werd door sportjournalist Ruben Van Gucht, met als gastsprekers 
enkele bekende Limburgse ondernemers: Peter Croonen (voorzitter KRC 
Genk en Pro League en ook ondernemer), Bart Claes (CEO JBC), Tom Arts 
(voorzitter Ziekenhuis Oost-Limburg en vennoot bij PAQT Advocaten) en 
Chokri Mahassine (organisator Pukkelpop).

Ondernemerszin 12/05/2020

OndernemersZIN: Online debat: 
Back to Reality 2020

472 studenten

 Multidisciplinaire
 opleidingsonderdelen ondernemen
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“Ik heb over het algemeen echt veel geleerd over ondernemen. Ik heb veel 
nieuwe verhalen en ideeën gehoord, zowel tijdens de lezingen als tijdens 
het online debat dat we samen organiseerden. Dit alles zal me ook ze-
ker als persoon bijblijven. Daarnaast ben ik ook op diverse momenten uit 
mijn comfortzone gestapt en dat heeft me zeker vooruit geholpen. Ik ben 
dan ook als persoon gegroeid door de vele ervaringen die ik in dit oplei-
dingsonderdeel heb mogen opdoen en ben dan ook zeer blij dat ik dit vak 
opgenomen heb en ga alles wat ik hier geleerd heb, zeker en vast kunnen 
meenemen in mijn (professioneel) leven”.

Waarom wilde je dit opleidingsonderdeel volgen?
“Van nature ben ik zelf zeer ondernemend ingesteld en omdat we bij de 
reguliere vakken van de opleiding binnen de kinesitherapie geen vakken 
hebben die dit onderwerp verder aansnijden, heb ik dit opleidingsonderdeel 
gekozen. Ik was ook de enige student in dit academiejaar die daarnaast 
ook nog het opleidingsonderdeel OndernemersZIN heeft opgenomen. De 
combinatie van beide vakken is zeker een aanrader!”

Wat heb je er concreet uit geleerd?
“Ik heb een bredere kijk op het ‘economische’ en ’ondernemende’ deel 
van de maatschappij gekregen en mijn algemene kennis is uitgebreid over 
deze topics.”

“Als jurist in spe was dit opleidingsonderdeel een unieke ervaring. Ik ben blij 
dat ik de bril der beroepsmisvorming even heb kunnen afnemen door het 
organiseren van het online evenement. Ik neem veel lessen mee naar mijn 
verdere leven en mijn beeld over ondernemen is verfijnd, in goede zin. Ik 
hoop deze reflectie binnen enkele jaren nog eens boven te halen, te herle-
zen en te kijken of ik de daad bij het woord heb gevoegd en mijn beoogde 
veranderingen heb voortgezet. Dit vak is een echte aanrader voor master-
studenten in de rechten.”

JOREN DEMULDER
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, 1ste master

VICTORINE COOPMANS
Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

MAXIME GEERTS
Master Rechten

 Bouwstenen van
 ondernemerschap
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Waarom volg je het opleidingsonderdeel Business Planning? 
“Ik zou later graag een eigen bedrijf runnen. Hoe en wat weet ik nog niet 
precies. Daarom heb ik dit opleidingsonderdeel als keuzevak opgenomen.”

Wat heb je eruit geleerd?
“Ik heb vooral onthouden dat je met heel veel zaken rekening dient te hou-
den om een deftig businessplan op te maken en dat je je voor de opstart 
van je eigen zaak best grondig voorbereidt.”

De studenten uit het tweede jaar Handelswetenschappen volgen het op-
leidingsonderdeel ‘Ondernemen’ waarbij ze een Small Business Project 
(SBP), een echte onderneming, dienen op te starten. Voor het 4e jaar op rij 
mag UHasselt de 2 Limburgse finalisten van de Vlaamse SBP wedstrijd van 
Vlajo afleveren, namelijk Shampop en Wurmable. 

Shampop werd zelfs bekroond tot beste SBP van Vlaanderen met felicita-
ties van minister Crevits. Ook tijdens de Europese SBP-finale vielen ze in de 
prijzen met ‘The City Sustainable Solutions Award’. 

Business Planning 

LOUIS HENDRIKX
Master Informatica

Ondernemen
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Van links naar rechts: Professor Pieter Vandekerkhof, Maud Buyze, Lauren 
Esseldeurs, Pieter-Jan Vandendriessche , Lotte Grossen (Alicia Leenaers 
staat niet op de foto)

Team Bird’Ow ontwikkelde een voederhuisje voor vogeltjes. Dit voeder-
huisje is een 3 in 1 oplossing om de biodiversiteit te bevorderen. Het heeft 
een ingebouwd bloembakje voor vlinders en bijtjes waarvoor de potgrond 
en het zaad meegeleverd worden. Het vogelhuisje bleek een enorm succes, 
met meer dan 120 verkochte stuks. Ondanks het ontbreken van fysieke 
verkoopmomenten is dit een knap resultaat. Het team van Bird’Ow wil deze 
zaak verder uitbouwen onder begeleiding van StudentStartUP.

Van links naar rechts: Els huysman, Maxime Jongkind, Michelle Gerin, Lotte 
Swinnen, Luca Nulens en Nele Lemmens

Strappy is een oplossing voor mensen die reizen. Het is een bagagebin-
der waarmee je een tas aan je reiskoffer kan bevestigen opdat je 1 hand 
vrij houdt. Met deze eenvoudige maar innovatieve oplossing wonnen zij de 
prijs voor ‘meest innovatie product’ van VLAJO tijdens de verkoopdag in 
het shoppingcentrum van Genk. Trouwens een van de laatste fysieke ver-
koopmomenten voor de lockdown. Het vijfkoppige team is nog aan het 
overwegen of ze met Strappy effectief de stap naar ondernemerschap zul-
len zetten.

Jaarlijks reikt StudentStartUP ook een geldprijs uit aan 1 of 2 SBP’s die zeer verdienstelijk zijn.
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Post innoveren en
ondernemen (PION)

Jury

Bachelor- en
masterproeven

Waarom wilde je het opleidingsonderdeel Post Innoveren en Onderne-
men volgen (PION) volgen?
LAURENS: ”Ik heb even getwijfeld om dadelijk te gaan werken en mijn 
startersidee rond fietsdak-rekken na mijn uren uit te werken, maar ik wilde 
in een sneller tempo mijn droom verwezenlijken en daarom koos ik voor 
PION, waarbij ik een academiejaar lang mijn prototype kon finaliseren en 
ook de businesskant uitdiepen.”

Wat heb je het voorbije jaar geleerd?
LAURENS: ”Ik had aanvankelijk een technische achtergrond vanuit mijn 
studie Industriële ingenieurswetenschappen. Uiteraard was dit noodzakelijk 
voor het maken van mijn prototype. Toch ben ik heel blij dat ik in het tweede 
semester heel veel heb bijgeleerd over marketing, fiscaliteit, marktonder-
zoek, productieplanning, offertes, orderbevestiging enzovoort.”

Hoe zie je de nabije toekomst? Welke zijn je volgende stappen?
LAURENS: ”Mijn vader heeft een machinebouw-bedrijf waar ik interesse in 
heb. Een eventueel scenario is dat ik op termijn dit bedrijf overneem en het 
assortiment uitbreid met fietsdakrekken”.

Tijdens het academiejaar 2019-2020 zetelde StudentStartUP UHasselt 
opnieuw in een aantal jury’s rond het topic ondernemen. Dit was 
bijvoorbeeld bij laatstejaars leerlingen van Kindsheid Jesu. Ook bij eigen 
opleidingsonderdelen van UHasselt die gelinkt zijn aan businessplanning en 
businessmodellen, doet men regelmatig een beroep op onze dienst voor 
jurering. 

Binnen de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen stonden het voor-
bije academiejaar een hele reeks bachelor- en masterproeven in het teken 
van ondernemende topics waarbij StudentstartUP dan ook regelmatig be-
vraagd wordt. Maar ook binnen de andere faculteiten zien we een lichte 
stijging van het aantal scripties rond een eigen ondernemersidee of een 
onderzoeksvraag, waaruit dan een ondernemersidee ontstaat.

LAURENS VANDERMEER 
CYCLING CONSTRUCT
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 STUDENTSTARTUP BIEDT EEN NETWERK

UHasselt Entrepreneurs in Action is een gesloten community van onder-
nemende studenten (TEDxUHasselt-organisatoren, Junior Consulting, Vzw 
Huuradvies, StuRa, enzovoort) en (kandidaat-)student-ondernemers met 
als doel om elkaar als gelijkgestemde studenten beter te leren kennen en 
ervaringen uit te wisselen. Ze communiceren online met elkaar en delen 
informatie en tips via een Facebookgroep. Daarnaast komen ze om de 2 
maanden samen rond door hen gekozen thema’s, gaande van netwerking, 
de bespreking van elkaars businessmodellen, leren pitchen, enzovoort. De 
kruisbestuiving tussen de studenten qua kennis en skills rond netwerking, 
doorverwijzing, business met elkaar doen, enzovoort, betekent een enorme 
meerwaarde. Het is duidelijk dat ze elkaar beïnvloeden in hun ondernemen-
de attitude.

 ONDERNEMENDE STUDENTEN WERKEN SAMEN 

6/11/2019

 Bijeenkomst UHasselt 
Entrepreneurs in 

Action te Books The Office 
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StudentStartUP kan pas goed functioneren via een ruim en degelijk netwerk 
aan partners. We werken op verschillende manieren samen met tal van 
partnerorganisaties zodat we onze studenten optimaal kunnen ondersteu-
nen. Het gaat hierbij om actoren, mentoren, businesscoaches, adviseurs, 
experten, starters en ondernemers in de Limburgse ondernemerswereld.
Niet alleen extern maar ook intern is er een nauwe samenwerking met ver-

#pitchplease

www.pitchplease.be

hasselt_pitchplease_selfiekader_40x30_03.indd   1 15/02/17   09:50

UHasselt Entrepreneurs
in ACTION

powered by Pitch Please en StudentStartUP

schillende diensten zoals Tech Transfer Office, Makerspace, de diensten 
Onderwijs, Marketing en Communicatie, Doctoral Schools, SEE, docenten 
uit de verschillende faculteiten, de studiebegeleiders, enzovoort. Student-
StartUP wil immers graag de brug maken tussen diensten, medewerkers 
en ondernemende studenten en doctorandi.

 PARTNERS
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Ook volgend academiejaar zetten we studenten van UHasselt aan tot 
ondernemen via infosessies, workhops, netwerkevents, coaching en gratis 
adviesverlening. We behouden de grote inhoudelijke lijnen en werken 
aanvullende initiatieven uit. Uiteraard dienen we rekening te houden met 
de evolutie van de pandemie en de maatregelen hieromtrent, waar we op 
gepaste wijze zullen op inspelen.

Het verder uitbouwen van de UHasselt Entrepreneurs in Action Community 
blijft een aandachtspunt. Ook het verder versterken van het StudentStartUP-
netwerk is een must. We zetten in op nieuwe samenwerkingen met partners, 
zowel intern als extern aan de UHasselt.

Het EFRO-project Pitch Please (samenwerking tussen Stad Hasselt, PXL 
StudentStartUP en UHasselt StudentStartUP) eindigt op 31 oktober 2020. 
Op 1 november gaan we verder met een opvolger, dit dankzij VLAIO-
middelen. Ons partnership hiervoor wordt verder uitgebreid met stad Genk 
en hogescholen UCLL en LUCA.

 VOORUITBLIK 2020-2021
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Onderstaande activiteiten wensen we te organiseren tijdens academiejaar 2020-2021. Deze kalender is zeker nog niet volledig en wordt verder aangevuld 
naargelang de behoeften. Helaas zijn een aantal activiteiten onder voorbehoud omwille van de COVID-19-maatregelen en voorzien we -indien mogelijk- 
alternatieve oplossingen. 

Vanuit StudentStartUP blijven we ons actief inzetten op het sti-
muleren van een ondernemende mindset en attitude bij onze stu-
denten. Graag ontvangen we uw ideeën en/of vragen tot samen-
werking.

Oktober 20
28-30 ▪	Online	Science 2 Business Workshop voor doctorandi 
 ▪	Start opleidingsonderdeel Opmaak Businessplan 

November 20
12 ▪	Pitch Please Promotour
18 ▪	Pitch Please Kick Off Inspiratiecafé

December 20
1 ▪	Meetup UHasselt Entrepreneurs in Action
7 ▪	Pitch Please Infosessie: starten als student-ondernemer 

Februari 21  
 ▪	Pitch Please Hackaton 
 ▪	Start opleidingsonderdelen Ondernemerszin 
  en Bouwstenen van een Businessplan 
 ▪	Start Academy en Gen Z Award

 BLIJF OP DE HOOGTE EN IN CONTACT

Maart 21  
 ▪	Pitch Please Workshop
 ▪	Pitch Please Inspiratiecafé 

April 21   
 ▪	Pitch Please Workshop

Mei 21    
 ▪	Pitch Please Slotevent
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Vanuit StudentStartUP blijven we 
ons actief inzetten op het stimuleren 
van een ondernemende mindset en 
attitude bij onze studenten. Graag 
ontvangen we uw ideeën en/of vra-
gen tot samenwerking.
 
Els huysman
StudentStartUP UHasselt
els.huysman@uhasselt.be
www.uhasselt.be/studentstartup




