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VOORWOORD
StudentStartUP definieert ondernemen heel ruim. Studenten die een
fuif organiseren, maatschappelijke projecten uitwerken, een innovatief
idee bestuderen of een eigen bedrijf oprichten… Kortom, we nemen alle
ondernemende vaardigheden in rekening die hen sterker maken op de
toekomstige arbeidsmarkt en hen vooruit zullen helpen in het dagelijkse
leven. Of ze dan later ambtenaar, ondernemer of werknemer worden, is niet
echt van belang. Met de juiste ondernemende skills hebben ze belangrijke
troeven in handen om levenslang te leren. Het is voor studenten die deze
ondernemende competenties willen aanscherpen, of een stap verder
willen gaan en hun eigen zaak willen starten, dat StudentStartUP het
aanspreekpunt wil zijn.
StudentStartUP speelt hiermee in op een actuele behoefte. Het aantal
starters breekt nog bijna ieder kwartaal records en de omkadering groeit
gelijkmatig. Ondernemen is meer dan ooit hip. Tv-formats zetten starters in
de kijker. Via wedstrijden worden de beste ideeën bekroond. De overheid
biedt ondersteuning en tal van privé-instellingen rollen een specifieke
dienstverlening uit om starters bij te staan. Deze positieve dynamiek
leidt ertoe dat, volgens cijfers van het Vlaams Steunpunt Economie en
Ondernemen, momenteel 60% van de jongeren tussen 18 en 29 jaar
overweegt om als zelfstandige te starten. Steeds meer ‘dromers met een
idee’ transformeren tot durvers en doeners die daadwerkelijk de koe bij de
horens vatten.
Deze trend is ook merkbaar aan UHasselt waar StudentStartUP door de

toegenomen naambekendheid en mond-tot-mondreclame aan populariteit
heeft gewonnen. Zo stelden we in het academiejaar 2017-2018 een
sterk verhoogde interesse van studenten vast voor de activiteiten die
StudentStartUP organiseerde. Daarnaast werden we in vergelijking met
vorig jaar, dubbel zoveel ingeschakeld voor individuele begeleidingen bij
de opstart van een eigen zaak. Tot slot nam ook het aantal vragen rond
ondernemerschap en het aantal doorverwijzingen naar partners binnen het
ondernemersnetwerk fors toe. Dat is uiteraard logisch gezien de stijgende
belangstelling van studenten voor ondernemerschap en de behoefte aan
oriëntatie in de grote, onoverzichtelijke verscheidenheid aan initiatieven
die de kandidaat-starters ondersteunen. Het opstellen van een routeplan
naar ondernemend succes, in samenwerking met diverse partners, blijft de
kerntaak van ons project.
In 2018-2019 zullen we elke dag verder bouwen om de ondernemende
microbe aan onze universiteit te verspreiden. Waarbij we studenten willen
inspireren om een ondernemende houding aan te nemen en hen laten
inzien dat ondernemen een toekomstgerichte carrière-optie is.
We wensen u veel leesplezier bij het doornemen van dit verslag en kijken uit
naar uw reacties, vragen, suggesties en tips.
Prof. dr. Piet Pauwels
Decaan Bedrijfseconomische
wetenschappen

Els huysman
Coördinator
StudentStartUP@UHasselt
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OPDRACHT

StudentStartUP heeft de ambitie om studenten te stimuleren zich meer ondernemend te gedragen en zij die een eigen zaak willen starten hierin te
begeleiden.

Ook via Pitch Please, een EFRO-project van Stad Hasselt en PXL-UHasselt StudentStartUP, willen we een leefomgeving creëren voor jongeren van 18 tot
25 jaar in Hasselt en omgeving die ondernemingszin en ondernemerschap stimuleert. De focus ligt hierbij op het versterken van het starters-ecosysteem
in Hasselt als studentenstad.
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RESULTATEN
De dienstverlening van StudentStartUP bestaat uit:

Coaching

Aanreiken experten

Organisatie
activiteiten

Ondersteuning
onderwijs

Community-building

Ondersteuning
wedstrijden

Faciliteren
werkplekken

Partnerrelaties
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COACHING
Tijdens het academiejaar 2017-2018 begeleidde StudentStartUP UHasselt maar liefst 80 studenten bij de uitwerking en hun ondernemersidee. Dit aantal
is een verdubbeling ten opzichte van 2016-2017. Het resultaat is enerzijds een gevolg van de verhoogde naambekendheid en aanwezigheid van StudentStartUP op de campussen van UHasselt. Anderzijds brengt een toegenomen belangstelling voor ondernemerschap in het algemeen, meer vragen naar
begeleiding met zich mee.

STUDENTEN UHASSELT
studenten gestart
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studenten met een
vaag idee
11

studenten bezig met
uitwerken idee
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studenten die idee
voorlopig niet
uitwerken
11

met faciliteiten
student-ondernemer
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Faculteit Architectuur
en kunst 11

Rechten
2

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen 36

Faculteit Industriële
ingenieurswetenschappen 15

Faculteit Geneeskunde en
levenswetenschappen
6

Faculteit Wetenschappen
10

bachelors
35

masters
21

schakelstudenten
5

geïndividualiseerd
traject
18

Postgraduaat Innoveren
en Ondernemen
1

WAT VALT OP?

50%

De innovatieve ideeën
focussen vaak op
duurzaamheid en ecologie

actief in Business-to-Business

50%

actief in Business-to-Consumer

1/3

informaticatoepassingen (apps,
websites, platformen, ..)

1/6

innovatief/creatief (soepcapsules,
recycleren van batterijen, wandtegels van gerecycleerde petflessen,
speciale verpakking, afvalstromen,
energiecaptatie,...)

UHasselt
Studenten met
een startersidee

De verkoop van kleding en
decoratiemateriaal is ook hip

Enkele studenten zijn
ambachtelijk actief, zoals het
weven van tapijten of zelf
ontwerpen van kleding
en accessoires

Er blijkt stilaan een tendens te
ontstaan van studenten die
vanuit hun masterproef een
valoriseerbaar product/dienst
overwegen
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Student-Ondernemers 2017-2018

Niels Daniëls

Handelswetenschappen
Onderhoud toiletten en sanitair
www.vsservice.be
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Ine Janssens

Rechten
www.bootcampbyine.be

Jeff Luyten

Toegepaste economische
wetenschappen
Virtual and augmented
reality experiences
www.uncanny.be

Tim Stappers

Handelswetenschappen
Social media management
& marketing
www.managementbyblack.com

Pieter Jan Verbraken

Jürgen Bollen

Laura Cornette

Lennert Daniëls

Industriële
ingenieurswetenschappen
Beirsmans Group
HVAC, Sanitair, Dakwerken en
Hernieuwbare energie
www.beirsmans.be/home/

Geneeskunde
Oudstrijder
Belgisch speciaalbier
www.oudstrijder.be/

Rechten
Costa Malina
Event organisator
https://nl-nl.facebook.com/
costamalina/

Informatica
Grafisch ontwerp, fotografie,
websites en online tools, ITconsultancy
www.lennertdaniels.be

Friedelinde Devriendt

Mathies Gielen

Niels Guilliams

Ward Habraken

Revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie
Stronger You Personal coaching
www.strongeryou.be

Informatica
Tijdregistratie en beveiliging,
websites ontwerpen
Mag-IT
www.mag-it.be

Industriële
ingenieurswetenschappen
Sparkx
IT platformen
www.sparkx.be

Tim Vervoort

Martijn Luyckx

Rutger Micheels

Informatica
Freelance webontwikkelaar,
software engineer en filmmaker
www.timvervoort.com

Informatica
Martijn Luyckx Web Solutions
Oplossingen op het web
www.martijnluyckx.be

Architectuur
Freelance DJ
www.facebook.com/
rutger.micheels

Informatica
Freelance software engineer
www.wardhabraken.be

Thomas Mortelmans

Biomedische wetenschappen
All Incloes
Ontwikkeling en distributie van gin
www.allincloes.be/
all-incmist.php
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EXPERTEN
StudentStartUP coacht studenten met een
ondernemersidee. Voor doorgedreven expertise
verwijzen we door naar ons uitgebreide netwerk
van zowel interne als externe partners. Ook het
voorbije academiejaar voerden SBB (Accountants
& Adviseurs), SCV (Senior Consultants Vlaanderen)
en LSU (Limburg Startup) de top drie van adviserende organisaties aan.

10

ACTIVITEITEN
Onder de vleugels van het EFRO-project Pitch Please organiseerde StudentStartUP tijdens academiejaar 2017-2018 een negental events en initiatieven die erop gericht zijn studenten te inspireren en uit te dagen om zich
meer ondernemend te gedragen. Ook docenten en andere medewerkers
van UHasselt werden uitgenodigd op workshops en inspiratie-events om
hun ondernemende mindset te verruimen.

6

De belangrijkste conclusie die we na deze initiatieven kunnen trekken, is
dat er steeds meer UHasselt-studenten intrinsiek gemotiveerd zijn om deel
te nemen aan onze events. We stellen tevens vast dat deze evenementen
een positieve impact creëren op de beeldvorming rond ondernemen, en dit
zowel bij studenten als docenten.
Opvallend is dat er heel wat studenten die aanwezig waren op een activiteit,
de smaak van ondernemen te pakken kregen en nadien langskwamen voor
een gesprek bij StudentStartUP om hun idee af te toetsen.

3

events voor studenten

events voor docenten
en stakeholders

aanwezigen

aanwezigen

683

UHasselt studenten die gerichte info
per e-mail wensten

886

108
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Inspiratie-events
Escaperoom: ontsnap uit het kantoor van de rector

Pitch Please Kick Off ︳ 15/11/2017

︳ 167 deelnemers ︳

︳ 115 studenten ︳

Het Belang van Limburg - 8/11/2017
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Innovation Station by Pitch Please ︳ 24/02/2018

Pitch Please Inspiratiecafé rond netwerken ︳ 19/03/2018

︳ 39 studenten ︳

174 studenten
en ondernemers

Made in Limburg - 26/02/2018

“De inspiratiecafés en infosessies van Pitch Please
en StudentStartUP hebben me geholpen om mijn
eigen zaak te starten. Je leert er een netwerk uit
te bouwen en krijgt extra info en begeleiding om je
businessidee uit te werken.”
Tim Vervoort, Informatica UHasselt, Student-ondernemer
Freelance webontwikkelaar, software engineer, filmmaker
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Infosessies

Workshops voor
docenten

Info-avond SBB: statuut student-ondernemer ︳ 21/11/2017

︳ 100 studenten ︳
Info-avond SBB: boekhouden, btw, fiscaliteit ︳04/12/2017

︳ 188 studenten ︳
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Voor het creëren van de ondernemende mindset bij studenten is een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. De docent staat het dichtst
bij de student. Daarom boden we onder het motto ‘practice what you
preach’ de docenten een programma aan dat hen hierin ondersteunt, hun
eigen ondernemingszin prikkelt en hen activeert in het ecosysteem van student-ondernemers.
Een mooi resultaat van dit initiatief is dat eens docenten overtuigd zijn van
het belang van ondernemend handelen, ze zich opstellen als een echte ambassadeur. Tevens blijkt dat men in nagenoeg alle opleidingen graag meer
wilt focussen op het verder ontwikkelen van de soft skills van de studenten
zoals creativiteit, zin voor initiatief, talentontdekking,… De academische
wereld is overtuigd dat dit noodzakelijk is om de studenten klaar te stomen
voor de toekomst.
Het blijft echter wel heel moeilijk om de drukke agenda’s te overstijgen en
docenten op éénzelfde moment samen te krijgen.

Pitch Please Business Model Canvas ︳ 29/11/2017

Pitch Please @MIA-H ︳ 06/06/2018

︳ 24 docenten/personeelsleden ︳

︳ 55 deelnemers ︳

Pitch Please met Fons Leroy
@C-Mine Crib ︳ 24/01/2018

29
docenten/
personeelsleden
De Standaard - 01/02/2018

“ StudentStartUP is een belangrijk initiatief om goede ideeën te delen, opdat ze kunnen groeien en
sneller gerealiseerd kunnen worden”
Ronald Thoelen , Prof.dr. Industriële ingenieurswetenschappen
Ambassadeur Ondernemende Mindset
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ONDERWIJS
OPLEIDINGSONDERDELEN OVER ONDERNEMEN
Ook in het curriculum wordt steeds meer aandacht besteed aan kennis
en kunde over ondernemen. Het opleidingsonderdeel ‘OndernemersZIN’
liep voor het vierde jaar op rij als een trein, met maar liefst 45 studenten.

De studenten werden in groepen verdeeld en organiseerden een event
om intra- en entrepreneurship bij studenten en leerlingen van het laatste
middelbaar te verhogen.

Spark your idea ︳ 25/04/2018

60 seconds ︳ 09/05/2018

︳ 66 studenten ︳

55 studenten en 150 6de/
7de jaar Hast en KTA2

AlumNight ︳ 02/05/2018

︳ 62 studenten ︳
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Voor het eerst werd het vak ‘Bouwstenen van OndernemerSCHAP’ ingericht waarvoor 36 studenten zich inschreven.
De studenten evalueren deze multidisciplinaire opleidingsonderdelen zeer
positief. Zo focust ‘OndernemersZIN’ op het DNA van een ondernemer en
zien we het ondernemersleven zoals het is. Bij de Bouwstenen van OndernemerSCHAP krijgen de studenten een goed beeld van wat ondernemerschap in de theorie allemaal inhoudt.
Van masterproef tot ondernemersidee
Ook bachelor- en masterproeven kunnen de goesting om te ondernemen
initiëren. We constateerden een lichte stijging van ondernemersgerelateerde proeven.
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COMMUNITY

WERKPLEK

Student-ondernemers aan UHasselt willen graag gelijkgestemde medestudenten leren kennen en ervaringen met hen uitwisselen. Om aan deze wens
tegemoet te komen, kwamen we een drietal keer over de middag samen
met ondernemende studenten, zoals vertegenwoordigers van Re-Book-It,
Junior Consulting, StuRa en (kandidaat-)student-ondernemers die onder
begeleiding begeleiding zijn bij StudentStartUP.
Zo ontstond de gesloten off- en online groep ‘UHasselt Entrepreneurs in
Action’. De inhoud voor de bijeenkomsten wordt bepaald in de groep. Tijdens
de voorbije samenkomsten leerden ze elkaar beter kennen en gaven ze elkaar
feedback over de voorstelling van hun ondernemersidee in de groep (pitch).
Daarnaast deelde een gastspreker zijn expertise rond het thema netwerken.
Volgend academiejaar willen we deze ondernemende gemeenschap aan
de UHasselt verder gestalte geven.
#pitchplease

Onze studenten maken gebruik van de expertise en het netwerk van de
Limburgse incubatoren, en kunnen een gratis seat krijgen gedurende hun
eerste startersjaren. Tot nu maken slechts enkele studenten hiervan gebruik. De fysieke afstand naar een incubator die verder van de universiteitscampus ligt, is niet altijd evident. Een eigen ontmoetings- en vergaderruimte
dichterbij zou de verdere ontwikkeling van een groepsidentiteit bij ondernemende studenten ten goede komen. (Kandidaat-)student-ondernemers
kunnen daar informatie en ervaringen delen, wat de structurele verbondenheid zeker bevordert.

“Dankzij het netwerk van experten binnen StudentStartUP loopt mijn boekhouding gesmeerd, hebben we
een gratis seat op de incubator C-Mine Crib in Genk en
hebben we daar ook nieuwe klanten verworven.”

UHasselt Entrepreneurs
in ACTION
powered by Pitch Please en StudentStartUP

Jeff Luyten, Toegepaste economische wetenschappen, UHasselt
Student-ondernemer
Uncanny, Virtual reality-ervaringen
www.pitchplease.be
hasselt_pitchplease_selfiekader_40x30_03.indd 1
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15/02/17 09:50

WEDSTRIJDEN
VAN WEDSTRIJD TOT ONDERNEMERSIDEE

Mathys Awouters, Nadia Burke, Abiola Ogunidiran

Ynias Beyens

Bedrijfseconomische wetenschappen

Architectuur, Student-ondernemer

“We kenden elkaar niet toen we ons inschreven voor de ondernemerswedstrijd Innovation Station by Pitch Please en Start Academy. We
leerden er brainstormen rond een idee, pitchen, samenwerken, taken
verdelen en ‘lean’ denken. We hielden er ook leuke contacten aan over.”

“Wij zijn een groepje architectuurstudenten die voor een groepsopdracht deelnamen aan de CERA Awards. We ontwikkelden een drinkglas voor mensen met een beperking. Hierop kregen we vele positieve
reacties. Omdat we ons project graag willen commercialiseren, werken
we onder begeleiding van StudentStartUP”

Made in Limburg - 19/04/2018

Het Belang van Limburg - 25/10/2017
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Teasy en Pulldog
Ook dit jaar reikte StudentStartUP een prijs uit voor het beste Small Business Project. Small Business Projecten zijn ondernemingen die opgestart
worden in het opleidingsonderdeel Ondernemen, 2e bachelor Handelswetenschappen in samenwerking met Vlajo. De teams maakten het de jury heel
moeilijk om te beslissen en daarom ontvingen twee projecten een cheque.

Pulldog heeft de prijs gewonnen omdat ze een toonbeeld waren van
teamwork, inzet en ondernemende mindset. Ze hadden zelf speeltjes voor
honden omgetoverd tot speelhangers voor in de bench, geïnspireerd door
speelgoed in een park bij een baby. Ze hebben ook een prachtige branding
aan het bedrijf gekoppeld, wat reden te meer was om hen te laten winnen.
V.l.n.r. Sarah Verlinden en Rachel Schols. Niet op de foto: Bram Verheyen, Vincent Meyers en Mirco Renna.
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Teasy won de prijs omdat ze een heel innovatief product hebben: een
draagbare theehouder. Teasy is er zelfs geslaagd om een partnership met
Albertio (producent te Tongeren) op poten te zetten om het product te maken en dus echt als echte ondernemers reeds bepaalde expertise elders
te zoeken.
V.l.n.r. Tiffany Jonckers, Fatma Akkus, Valérie Hayen, Dilara Bilican.
Niet op de foto: Feyza Ozcan.

#pitchplease

PARTNERS
Samen met onze partners bouwen we aan een ondernemend ecosysteem.
Dit gebeurt zowel door goede relaties op te bouwen en te onderhouden
met partners binnen UHasselt (zoals School of Expert Education, Tech
Transfer Office, Doctoral schools, Makerspace, Wingmen College, Happy

UHasselt Entrepreneurs
in ACTION
Aging enz.) als met externe partijen. De combinatie is cruciaal om de motor van StudentStartUP op volle toeren te laten draaien. Kruisbestuiving,
doorverwijzing, opportuniteiten ontdekken en uitwisselen zorgen voor een
powered by Pitch Please en StudentStartUP
vlotte samenwerking.

www.pitchplease.be
hasselt_pitchplease_selfiekader_40x30_03.indd 1
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Ambities 2018-2019
In het academiejaar 2018-2019 willen we een nieuw, boeiend hoofdstuk
van ons ondernemende project StudentStartUP schrijven. Hierbij stellen we
een aantal interessante uitdagingen voorop:
•
•

•

•
•

•

•
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StudentStartUP (en Pitch Please) zowel intern als extern verder
doen uitgroeien tot een sterk merk.
Nog intensiever prikkelen van ondernemend handelen bij alle
studenten als een generieke competentie, een must voor een
dagelijkse attitude.
De positieve beeldvorming rond ondernemen nog verhogen door
meer te werken met inspirerende alumni- en studentondernemers uit de verschillende opleidingen.
De uitrol van een nieuw, multidisciplinair opleidingsonderdeel
‘Opmaak businessplan’.
Van november 2018 tot oktober 2020 zal het EFRO-project Pitch
Please verdergezet worden in Pitch Please Entrepreneurial
Talents, waarbij de nadruk ligt op het ontdekken van je talent.
Doctoraatsstudenten zijn een belangrijke doelgroep die we zullen
benaderen om hen te laten nadenken over de valorisatie-aspecten
van hun onderzoek.
De uitbreiding van de UHasselt Entrepreneurs in Action
Community.

Vooruitblik 2018-2019
Oktober 18

Student Take Off
Meetup UHasselt Entrepreneurs in Action
Start opleidingsonderdeel Opmaak Businessplan

November 18

Pitch Please Kick Off Event
UHasselt jobbeurs				

December 18

Meetup UHasselt Entrepreneurs in Action
Pitch Please Workshop: Idea

Januari 19

Pitch Please Talent Hack

Februari 19

UHasselt Masterbeurs 				
Pitch my PhD: Opportunity Recognition Workshop
Start opleidingsonderdelen OndernemersZIN en
Bouwstenen Businessplan
Pitch Please Workshop: Pitch & Story

Maart 19

Pitch Please Inspiratiecafé		

April 19

…

Mei 19

…

Meer weten? Suggesties?
Vanuit StudentStartUP zetten we ons actief in op het
aanzetten van studenten tot meer ondernemend
gedrag en ondernemerschap. Graag ontvangen we uw
ideeën en/of vragen tot samenwerking.
Els huysman, StudentStartUP
els.huysman@uhasselt.be
www.uhasselt.be/studentstartup
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