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van morgen.

VOORWOORD
Vier jaar geleden startten we StudentStartUP op. Vandaag zien we
dat de interesse bij studenten van UHasselt voor ondernemerszin en
ondernemerschap sterk is aangewakkerd. Proeven van ondernemen is
voor steeds meer studenten een bewust gekozen aanvullend (leer)traject.

Toch blijven ‘ondernemerschap’ en ‘ondernemerschapsvaardigheden’ voor
nog te veel studenten en docenten lege begrippen. En die schrikken af.
Het is en blijft een rol voor StudentStartUP om te sensibiliseren, duiden en
engageren; elk academiejaar opnieuw.

Een positieve evolutie, want een ondernemende mindset en dito
vaardigheden en gedragingen zijn een must om een gepast antwoord te
bieden op de uitdagingen van onze samenleving. StudentStartUP mikt op
een breder publiek dan studenten die eigenaar worden van een eigen zaak
of oprichter zijn van een start-up. Als universiteit nemen we de handdoek op
om zo veel mogelijk toekomstige werknemers, ondernemers, ambtenaren
en beleidsmakers een ‘ondernemerschapsbad’ te geven. Dit sterkt hun
vaardigheden, attitude en vooral wendbaarheid en initiatief – nu en morgen.
Elke afgestudeerde van de UHasselt moet intra- of entrepreneur zijn.

Zowel het aantal (kandidaat-) student-ondernemers als de interesse voor
deelname aan events rond ondernemerschap en -zin aan de UHasselt
stijgt. Maar die groei is geen doel op zich. Onze focus ligt niet op kwantiteit,
maar op kwaliteit. We geloven er sterk in dat indien ons aanbod versterkt,
ook het aantal ondernemende studenten zal groeien.
StudentStartUP zal ook tijdens het academiejaar 2019-2020 alles op alles
zetten om studenten te begeleiden en zo met kleine stappen bij te dragen
aan de groeiende ondernemende attitude van de UHasselt-student.
We wensen u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag en kijken uit naar
uw reactie, vragen, suggesties en tips.

Prof. dr. Piet Pauwels
Decaan Bedrijfseconomische
wetenschappen

Els huysman
Coördinator
StudentStartUP UHasselt
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STUDENTSTARTUP, EEN GRATIS DIENSTVERLENING
Partner van StudentStartUP PXL

PITCH PLEASE

StudentStartUP zijn twee zussen (of broers): aan de UHasselt en de PXL.
Hoewel beide een programma uitwerken dat de identiteit van de eigen instelling volgt, zijn wij bevoorrechte partners wanneer gezamenlijke projecten
mogelijk zijn. Onze kerntaak blijft het stimuleren van studenten om meer ondernemend te denken en te handelen. Zij die een eigen zaak willen starten,
begeleiden we hierbij. We bundelden de krachten voor gemeenschappelijke initiatieven die bestemd zijn voor studenten van PXL én van UHasselt.
Samen hebben we acties ondernomen en dit vooral via het EFRO-project
Pitch Please. Daarbij organiseren we events en bouwen we het netwerk van
externe partnerships verder samen uit.

Via Pitch Please, een EFRO-project van Stad Hasselt en StudentStartUP,
creëren we een leefomgeving die ondernemingszin en ondernemerschap
stimuleert. Tot de doelgroep behoren jongeren van 17 tot 25 jaar uit Hasselt
en omgeving. De focus ligt hierbij op het versterken van het starters-ecosysteem in Hasselt als studentenstad. Het eerste project liep af in oktober
2018. Vanaf november 2018 vatten we voor de academiejaren 2018-2019
en 2019-2020 een nieuw project aan: Pitch Please Entrepreneurial Talent
waarbij we het zwaartepunt leggen op het ontdekken van je talenten: wie
ben je, wat wil je, wat kan je…

De operationele werking en de initiatieven voor en met eigen studenten,
opleidingen en faculteiten/departementen verloopt binnen beide instellingen apart met respect voor de eigenheid van de faculteit/het departement
en de opleiding. Als benaming wordt dan StudentStartUP UHasselt of StudentStartUP PXL gebruikt in de plaats van PXL-UHasselt StudentStartUP.
Vanuit UHasselt vinden we het heel belangrijk om binnen StudentStartUP
UHasselt onze eigen accenten te leggen, in overeenstemming met onze
doelststellingen, waarden en normen.
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STUDENTSTARTUP HELPT STUDENTEN HUN
ONDERNEMENDE SKILLS VERDER TE ONTWIKKELEN
Vanuit StudentStartUP achten we het heel belangrijk dat onze studenten
naast kennisvergaring en kritisch leren denken, ook hun ondernemende
vaardigheden aanscherpen. Op een ongedwongen manier brengen we
hen in contact met ondernemers, managers, experten, coaches en andere
ondernemende studenten. Via allerlei extracurriculaire evenementen zoals
workshops, bootcamps, seminaries, enzovoort willen we hen inspireren,
aanmoedigen om ideeën en ervaringen te delen en hen ‘future proof’ maken.

10

events voor studenten
georganiseerd vanuit Pitch Please

UHasselt studenten
die gerichte info per e-mail
wensten

1212

aanwezigen

901
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INSPIRATIE-EVENTS
Via Pitch Please en StudentStartUP willen we zoveel mogelijk jongeren laten kennismaken met ondernemerszin en ondernemerschap. We laten hen
op onze inspiratie-events proeven van het ondernemersleven zoals het is.
Op een informele wijze worden hun skills automatisch verscherpt.

Studenteninfomarkt
@ UHasselt
16/10/2018

︳ Student Take Off ︳
03/10/2018
De start van het academiejaar wordt jaarlijks de eerste
woensdag van oktober op het
Kolonel Dussartplein in Hasselt
gevierd. Pitch Please had er
voor het eerst een stand waar
student-ondernemer
Jonas
Geens van de DJ Academie,
eerste bachelor industrieel ingenieur, ter plaatse DJ-les gaf.
Heel wat studenten bezochten
onze stand.
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Aan het begin van het academiejaar wordt al enkele jaren op de agora
in Diepenbeek een studenteninformatiemarkt ingericht. StudentStartUP
is een fervente voorstander van deze beurs omdat studenten op een
ongedwongen manier kunnen kennismaken met wat er allemaal leeft
aan de universiteit. Een groot deel van de infomarkt werd dan ook ingenomen door (studenten)initiatieven die getuigen van ondernemerszin
zoals Junior Consulting, Student Teach, TedXUHasselt, ondersteunende diensten zoals Makerspace, Randstad Young Talent, StudentStartUP
en student-ondernemingen zoals Smoothy, Lay3D Printing en Lasercut,
Headr, Linkless, De DJ Academie en Elite Personal Training.

Waag je sprong in het
ondernemerschap

Pitch Please Kick Off
Inspiratiecafé

07/11/2018
178 studenten

14/11/2018
126 studenten

Bron:

TVL -

07/11/

2018
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De nacht van de inspiratie
in samenwerking met BizIdee
21/03/2019
98 aanwezigen
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︳ Inspiratiecafé @ De Serre ︳
13/03/2019
112 aanwezigen

WORKSHOPS
︳ Hoe kom je tot een goed idee? ︳

︳ Pitch je idee ︳

11/12/2018 – 20/12/2018 – 19/02/2019
46 studenten

19/02/2019 – 21/02/2019
44 studenten

Omdat we regelmatig de bedenking van studenten krijgen dat ze wel
iets willen ondernemen, maar nog geen idee hebben, richtten we vanuit Pitch Please in december 2018 een workshop in ‘Hoe vind je een
goed idee?’ waaraan 15 studenten konden deelnemen. Meer dan 100
inschrijvingen in minder dan twee uur noopten ons ertoe deze workshop maar liefst 3 keer te organiseren.  

Daarnaast bleek ook de workshop ‘Leren pitchen’ een schot in de
roos. De reden voor het succes van deze events heeft er ook mee te
maken dat we ze opentrekken naar alle studenten die deze vaardigheden (creatief denken en presenteren) willen aanleren en ons niet alleen
maar toespitsen op de studenten die een eigen zaak willen starten.  
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INFOSESSIES
Pitch Please organiseert ook info-avonden voor studenten. De infosessie
van SBB ‘starten als student-ondernemer’ wordt stilaan een klassieker
waaraan veel studenten deelnemen.

Starten als
student-ondernemer
04/12/2018
188 studenten
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Lezing:
Kies voor je Talent
25/04/2019
117 aanwezigen
Luk Dewulf is pedagoog van opleiding en beoogt het onderwijs, organisaties en het bedrijfsleven te inspireren en te ondersteunen om het
talentgericht denken te integreren. Hij wil het belang van talenten bij
jongeren en volwassenen benadrukken en toont aan hoe invloedrijk de
ontwikkeling van je talenten is voor jouw toekomst en geluk. Tijdens
zijn lezing mochten we 117 aanwezigen verwelkomen, zowel ouders
als leerkrachten, docenten, leerlingen, studenten en personeelsleden.
Het thema ‘Talent’ ligt veel mensen na aan het hart.

WEDSTRIJDEN
Als het niet te belastend is voor haar of zijn studie, raden we onze studenten
aan zeker deel te nemen aan allerlei businessplanwedstrijden. We merken
dat hun soft-vaardigheden op heel korte tijd hierdoor een krachtige boost
krijgen.

Amigrow

Gen Z Award van Jong Voka

Een groepje van vier studenten die elkaar voor het eerst leerden kennen in
januari 2018 tijdens de brainstormdag Innovation Station van Pitch Please,
leidde tot de oprichting van Amigrow. Het is een app die fungeert als een
soort van ‘buddy’ voor die kinderen die gepest worden. Drie studenten van
UHasselt en één van PXL pitchten dit idee voor de jury en wonnen. Enkele
maanden later stond Amigrow op het podium bij Start Academy van Vlajo.
Ongeveer een jaar later ontvingen ze de Best Entrepreneurial ICT & Digtital
Young Graduate 2018 van ICT-recruitmentbedrijf Amon. Door deze prijs
konden ze zelfs tien dagen naar Silicon Valley.

Jong VOKA Limburg reikte op 4 april 2019 voor het eerst de Gen Z Award
uit. Deze award bekroont een sterke businesscase met 15.000 euro cash
en 10.000 euro gratis begeleiding. De winnaars, Team Salivaid genoemd
(Thibaut Santermans, student Toegepaste Economische Wetenschappen
UHasselt) en Bernard Schiepers (Hogeschool PXL) willen een app ontwikkelen die aan de hand van speeksel een gepersonaliseerd gezondheidsprofiel kan opstellen.

Bron: Made in
Limburg – 23-10-2018

Bron: Made in
Limburg – 08-04-2019
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Learny
Ook dit jaar reikte StudentStartUP UHasselt een prijs uit voor het beste
Small Business Project (SBP). SBP’s zijn ondernemingen die opgestart
worden bij het vak Ondernemen, 2de bachelor Handelswetenschappen, in samenwerking met Vlajo. Learny won de prijs omdat ze het

best in team samenwerkten. Learny tracht kinderen al spelenderwijs
Engels en Frans aan te leren met behulp van een eigen gecreëerd spel,
een memory en een kleurboek.

Van links naar rechts: Bram Knapen, Margaux Schodts, Femke Caelen en Maxime Chauvin. (Haike Huygelberghs staat niet op de foto)
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STUDENTSTARTUP BEGELEIDT STUDENTEN BIJ
DE START OF GROEI VAN HUN EIGEN ZAAK
COACHING
Tijdens het academiejaar 2018-2019 begeleidde StudentStartUP UHasselt een 86-tal studenten die de ambitie koesteren om een eigen
zaak te starten of hun zaak te laten groeien. StudentStartUP helpt de student verder van idee tot onderneming, afhankelijk van de fase
waarin het bedrijf of het idee zich bevindt. Samen met de student wordt bekeken welk traject of stappenplan best gevolgd kan worden.
STUDENTEN UHASSELT
studenten gestart
als ondernemer
23

studenten met een
vaag idee
15

studenten bezig met
uitwerken idee
24

studenten die hun
idee voorlopig niet
uitwerken
8

met faciliteiten
student-ondernemer
9
onder
nemer

die hun idee niet
verder uitwerken
16

Faculteit
Architectuur
en kunst
13

Mobiliteitswetenschappen
1

Industriële
ingenieurswetenschappen
14

Geneeskunde en
levenswetenschappen
2

Revalidatiewetenschappen
3

Bedrijfseconomische
wetenschappen 36

Rechten
3

Wetenschappen
14

bachelors
44

doctoraatsstudenten
3

schakelstudenten
2

geïndividualiseerd
traject
9

masters
28
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Wat valt op?

81% van de studenten die in
begeleiding zijn bij StudentStartUP
is mannelijk. Terwijl de man-vrouw
- verhouding in België van starters
met een eenmanszaak in 2018
op 59-41% lag (Bron: Graydon
Startersatlas 2019)

Meer dan 80% van de gestarte
studenten heeft een eenmanszaak.
In België startte in 2018 61% een
eenmanszaak (Bron: Graydon
Startersatlas 2019)

1 op 4 van de ideeën zijn
informaticatoepassingen (apps,
websites, platformen, ..)
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UHasselt
Studenten met
een startersidee

De wens om in de retail actief te
zijn (kleding, make-up, enzovoort) is
ook dit academiejaar een hit. Toch
blijft dit vaak een droom omwille
van de hoge investeringen in een
pand, webshop en aankoop van de
collectie

Meer dan 50% van de ideeën
vloeien voort uit een hobby (DJ
lessen geven, youtube promotiefilms
en merchandising, auto’s pimpen
en herstellen, materiaal voor aquaria
verkopen, uitklapbaar bed in auto
om te reizen, enzovoort)

Doctoraatsstudenten met een
startersidee dat niet gelinkt is aan
hun onderzoek, stellen ook steeds
meer vragen, voornamelijk over hun
sociaal-wettelijke situatie
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Bus met 54 Borgloonse kinderen
crasht in Nederland na dagje Efteling
“Flink geschrokken, enkele traantjes,
maar gelukkig is niemand gewond”

HET BELANG VAN LIMBURG
DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019

2.301

Belgen geven rente aan op spaarboekjes
Het aantal Belgen dat op de belastingaangifte de inkomsten uit spaarboekjes aangeeft, is in
het aanslagjaar 2018 gedaald naar 2.301. In 2017 deden nog 3.972 landgenoten zo’n aangifte. De aangiften van inkomsten op spaarboekjes dalen fors omdat de rente sterk is gedaald.
Daardoor overschrijden almaar minder Belgen het vrijgestelde bedrag van 1.880 euro.

Steeds meer studenten
van UHasselt hebben zin
om te ondernemen

FOTO BOUMEDIENE BELBACHIR

FOTO RAYMOND LEMMENS

CIJFER VAN DE DAG

meer studenten van
de UHasselt zijn geïnteresseerd in een
eigen onderneming.
Dat blijkt uit cijfers van
StudentStartUP, de
dienst die studenten
met ondernemersplannen op weg helpt.

Nigeriaanse spits
Onuachu tekent
vandaag

Guido CLOOSTERMANS

.Blz. s2-3

Het ondernemersvirus slaat toe
bij de studenten van de UHasselt.
De voorbije vier jaar is het aantal
studenten dat begeleid wordt in de
richting van een eigen zaak ruim
verdubbeld. “Studenten durven
almaar vaker de stap te zetten
naar een eigen onderneming”, aldus Els huysman, coördinator
van de starterswerking van UHasselt. “Het afgelopen jaar hebben
we 85 studenten begeleid met het
uitwerken van hun ondernemersidee. Enkele jaren geleden waren
er dat een veertigtal per jaar.”
Dat de zin om te ondernemen toeneemt bij de studenten, blijkt ook
uit andere cijfers. “We krijgen ook
almaar meer vragen over ondernemerszin en ondernemerschap”,
zegt Els huysman. “In het

academiejaar 2015-2016 kregen
we nog maar 325 vragen in die
richting, het afgelopen academiejaar waren er dat al 1.212.”
Opvallend is dat ook studenten
uit niet-economische richtingen
geïnteresseerd zijn en dat kinderen van zelfstandigen minder interesse tonen.

Vaardigheden

De voorbije jaren werden verschillende samenwerkingsverbanden
op poten gezet, onder meer met
PXL en Pitch Please. Ook dat heeft
voor het groeiende succes gezorgd.
Ook de workshops, infosessies en
andere activiteiten rond ondernemen en het starten van een eigen
zaak genieten

steeds meer belangstelling. “Het is
niet de bedoeling dat alle studenten van UHasselt een eigen zaak
beginnen”, vertelt professor Pieter Vandekerkhof. “Maar we willen wel dat elke student ondernemender wordt en waarde kan creeren op een innovatieve manier.”
Dat kan volgens de professor
trouwens onafhankelijk van het
statuut of de beroepskeuze, als ondernemer maar even goed in loondienst. “Ondernemend zijn, betekent over specifieke vaardigheden
beschikken: initiatief nemen,
nieuwsgierig zijn, werken in team,
innovatief zijn, leiding nemen, impact genereren...”

.Blz. 5
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Guido CLOOSTERMANS

Steeds meer studenten worden aangestoken door het ondernemersvirus.
Het afgelopen jaar begeleidde StudentStartUP op de UHasselt 85 studenten bij de uitwerking van hun ideeen. Enkele jaren geleden waren er dat
nog een veertigtal per jaar.
De toenemende belangstelling blijkt
niet alleen uit het aantal studenten dat
actief wordt begeleid. “In het afgelopen academiejaar kregen we ruim
1.200 vragen binnen over ondernemerszin en ondernemerschap. In het

HASSELT

Vriendin Matteo Simoni
showt buikje op première
van ‘Callboys’

5ELNGDR*dgeeig+[N\E

Bpost ontslaat
jobstudent die
post verstopt
.Blz. 27

academiejaar 2015-2016 waren er dat
325”, zegt Els huysman van StudentStartUP.
Daarnaast nemen meer studenten
deel aan workshops en infosessies over
ondernemen. Opvallend is dat niet alleen studenten uit economische richtingen belangstelling hebben voor een
eigen zaak. Volgens professor Pieter
Vandekerkhof is het niet de bedoeling
dat alle studenten met een eigen zaak
beginnen. “Maar we ambiëren wel dat
studenten ondernemender worden.”
.Blz. 12

Genksupporter
doet voor het eerst
zijn verhaal
“In elkaar geslagen
omdat ik toonde dat
ik Limburger ben”

.Blz. 15
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gesteld met de klantentevredenheid bij bpost. Zes op de
tien Vlamingen hebben vorig
jaar problemen ondervonden
bij de ontvangst of verzending
van brieven,

In een onderzoek van TestAankoop zei 49 procent van
de bevraagden dat het in de
voorafgaande twaalf maanden minstens één keer fout
liep met hun post. In de meeste gevallen wordt de envelop
in de verkeerde bus gedropt
(30 procent), is de levering
meer dan een week te laat (28
procent) of komt de brief zelfs
nooit aan (22 procent).
Ook de pakjesdienst scoort
op zowat alle vlakken slechter
dan de concurrentie.
Bpost zegt zich niet te herkennen in de resultaten: “In de
eerste jaarhelft is 96,4 procent
van de priorbrieven tijdig geleverd en 99,2 procent van de
non-priorpost. En 97,5 procent van de pakjes wordt binnen de dag uitgereikt.” (b)

Nu ook problemen
voor zonnepanelen
van Tesla
is nog maar net opgelost of
daar is het volgende al voor
Elon Musk. De Amerikaanse
supermarktketen Walmart
dagvaardt de zonnepanelendochter van Tesla na een
aantal branden.

Dubbel zoveel ondernemende studenten aan UHasselt
HASSELT - Het aantal studenten aan
de UHasselt dat wil beginnen met een
eigen onderneming, is de voorbije
jaren verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers
van StudentStartUP, het initiatief dat
studenten op weg helpt in de richting
van een eigen zaak. Vorig jaar werden
85 studenten bij de realisatie van hun
project begeleid.

BRUSSEL - Het is pover

NEW YORK - Het ene probleem

Steeds meer studenten
willen een eigen zaak

Seppe Lecis (links) ontwikkelde samen
met Arwen Droogmans (midden) en
Laurens Ilsbroekx de meegroeiende
babyromper van IZI-Fit. Foto SERGE MINTEN

X Student Seppe Lecis is gestart met IZI-Fit

“Een babyromper die acht maanden lang meegroeit”
ZU-ND-OO-GK-HA-WE

Beringenaar strooit assen
van overleden broer uit
op Pukkelpopweide

Klanten buizen bpost

Seppe Lecis is een van de studenten van
de UHasselt die van start gingen met een
eigen zaak.
Samen met enkele medestudenten ontwikkelde Seppe in het kader van het opleidingsonderdeel ondernemen in het tweede jaar van
de bacheloropleiding een meegroeiende
babyromper: de IZI-Fit. “Alle ouders zullen het
ongetwijfeld herkennen: een baby groeit in

zijn eerste levensjaar ontzettend snel”, aldus
Seppe. “Vaak zijn kledingstukjes al na een
paar maanden te klein.” Het groepje studenten ontwikkelde verschillende kledingstukken
die meegroeien met de baby. Het was
uiteindelijk de romper die in productie ging.
In eerste instantie lieten de studenten 150
exemplaren maken van de babyromper. Die
bevat drie maten in één kledingstuk en groeit
acht maanden lang letterlijk mee met de

baby. “Daar was meteen veel belangstelling
voor”, vertelt Seppe. Genoeg belangstelling
alvast om het project verder te zetten. Zo is
er momenteel interesse van kledingketen
JBC, die het kledingstuk eventueel in zijn
collectie zou willen opnemen.
De studenten wonnen met hun babyromper
ook het VLAJO Small Business Project, een
prijs voor de beste studentenonderneming.
(gc)

Nu de productie van Tesla
Model 3 eindelijk loopt zoals
gepland, is de veelgeplaagde
ondernemer Elon Musk toe
aan een beetje rust. Maar die
wordt hem niet gegund. Deze
keer is het geen ontevreden
automobilist maar de grootste supermarktketen ter wereld die hem het leven zuur
maakt. De keten Walmart
stapt naar de rechter nadat
een aantal zonnepanelen op
daken van winkels in brand
waren gevlogen. De bewuste
panelen waren allemaal geplaatst door de afdeling van
Tesla die zonnepanelen installeert.
Het zou gaan om zeven branden tussen 2012 en 2018.
Walmart beschuldigt Tesla
van grove nalatigheid bij de
installatie en het onderhoud.
Vragen om uitleg bleven onbeantwoord.
Walmart heeft in de Verenigde Staten meer dan 5.000 vestigingen. Op 200 daarvan liggen zonnepanelen die door
SolarCity werden geïnstalleerd, het bedrijf dat in 2016
werd opgeslorpt door Tesla.
Walmart eist voor de rechter
in New York niet alleen een
schadevergoeding maar ook
dat alle zonnepanelen worden verwijderd. (gc)

Bron: Het Belang van Limburg – 22-08-2019
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Student-ondernemers grijpen hun kans om te groeien
Vier UHasselt informatica-studenten: Lennert Daniëls, Mathies Gielen, Ward Habraken en Martijn Luyckx startten in
2017 elk hun eigen eenmanszaak op rond informatica-toepassingen. Op de events van StudentStartUP kwamen ze
elkaar tegen, werden vrienden en besloten in het najaar van 2018 samen
een vennootschap op te starten onder de vleugels van Wingmen (Cronos-group).
Ze zijn een voorbeeld dat ondernemers niet alleen zichzelf tewerkstellen,
maar eventueel ook anderen. Headr schakelt voor eenvoudige opdrachten
medestudenten in zodat zij ook praktijkervaring kunnen opdoen en leren
ondernemen.
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EXPERTEN AANREIKEN
StudentStartUP staat studenten met een ondernemersidee bij. Voor doorgedreven expertise verwijzen we op maat door naar ons uitgebreide netwerk van zowel interne als externe partners die gratis advies geven over
alle facetten die komen kijken bij de start van een eigen zaak, zoals personeel, financiën, investeerders, marketing, enzovoort. Ook in 2018-2019
deed StudentStartUP vooral een beroep op de deskundigheid van SBB
(Accountants & Adviseurs), SCV (Senior Consultants Vlaanderen) en LSU
(Limburg Startup).

Ook studenten die actief zijn in organisaties zoals Junior Consulting,
TEDxUHasselt, Themis en andere, roepen regelmatig de hulp in van
StudentStartUP voor advies bij hun ondernemende initiatieven.
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TEDxUHasselt

Op Els van StudentStartUP kunnen we vanuit TEDxUHasselt
steeds rekenen voor advies of hulp. Tijdens de organisatie van
de voorbije editie was het moeilijk om potentiële partners voor
sponsoring te vinden en te benaderen. Els heeft ons team tips
gegeven over hoe we interessante partners kunnen vinden en hoe
we een eerste contact kunnen leggen. Uiteindelijk ondersteunden
meer dan voldoende partners ons om van TEDxUHasselt 2019 een
topeditie te maken.

Tim Vervoort, studeert informatica
Student-ondernemer en Lead Organiser TEDxUHasselt
Freelance webontwikkelaar, software engineer, filmmaker
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Junior Consulting

“Binnen het bestuur van Junior Consulting was er zeker geen gebrek
aan enthousiasme en wilskracht om ondernemende acties te stellen.
Maar onze ondernemerszin omzetten in de praktijk bleek een grotere
uitdaging. Bij StudentStartUP konden we steeds terecht als we met
vragen zaten. Ook hun uitgebreide netwerk van ondernemerscontacten heeft ons een enorme stap vooruit geholpen.”

Jasper Paesen, eerste master handelsingenieur
Ondernemende student - President Junior Consulting
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WERKPLEK FACILITEREN
Niet alleen blokbars zijn enorm populair maar ook de vraag naar co-working-spaces voor (kandidaat-) student-ondernemers dringt zich steeds
meer op. Onze UHasselt (kandidaat-) student-ondernemers kunnen nu al
gratis een seat in één van de negen Limburgse incubatoren in de wacht slepen. De werkelijkheid leert ons echter dat wanneer een incubator op meer
dan 10 kilometer van de universiteitscampus ligt, de fysieke afstand er naartoe vaak een brug te ver is voor de student. Een eigen ontmoetings- en vergaderruimte dichterbij de campus, waar informatie en ervaringen gedeeld
worden, zou de verdere ontwikkeling van een groepsidentiteit bij ondernemende studenten ten goede komen. Er zijn het voorbije academiejaar al
een paar stappen in de goede richting gezet. Zo werd er een overeenkomst
voor drie jaar afgesloten met Books - the Office, een nieuwbouw in het
hartje van Hasselt waar (kandidaat-) student-ondernemers vanaf het najaar
2019 terecht kunnen voor kantoorruimte, vergaderingen, diverse faciliteiten
en kunnen samenwerken met de andere bewoners. Ook met De Serre, een
open huis van Stad Hasselt waar bewoners en bezoekers kunnen leren en
creëren, hebben we afspraken gemaakt om in de toekomst (onder andere)
samen te werken rond co-workingsruimtes en mogelijke pop-ups.

20

COMMUNITY-BUILDING
We stellen vast dat binnen de UHasselt een ondernemende cultuur vooral
van onderuit gedreven wordt. Met andere woorden zijn het studenten die
hun medestudenten prikkelen en hen aansporen om zowel opleidingsonderdelen rond ondernemen te volgen als om deel te nemen aan activiteiten
rond ondernemen.
Onze off- en online groep ‘UHasselt Entrepreneurs in Action’ groeit elk jaar.
In deze gesloten community verenigen we (kandidaat-) student-ondernemers en ook ondernemende studenten (TEDX UHasselt organisatoren, StuRa, Junior Consulting, Vzw Huuradvies, enzovoort) met als doel dat gelijkgestemde studenten met een ondernemende mindset elkaar leren kennen,
ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.
Tijdens academiejaar 2018-2019 kwamen we vier keer samen met telkens
15 à 20 deelnemers. Op de eerste bijeenkomst op 2 oktober 2018 werd
het ijs gebroken tijdens een speeddate. Op 5 december werd gepitcht en
overeengekomen om twee weken later terug samen te komen om aan de
hand van het business model canvas feedback te geven aan collega-(kandidaat-) student-ondernemers over hun businessidee. Tenslotte werden op
6 mei 2019 onder de lunchbreak ervaringen uitgewisseld en verteld over
waarmee men bezig is, wat er goed of minder goed loopt, waar men naar
toe wil met zijn zaak/idee…

De bijeenkomsten van de UHasselt Entrepreneurs in Action zijn heel laagdrempelig. Je leert er andere gelijkgestemde, ondernemende studenten uit alle faculteiten
kennen en wisselt ideeën en ervaringen met hen uit. Ik heb uit deze ontmoetingen
al heel veel geleerd.
Brecht Nelissen, student industriële ingenieurswetenschappen
Student-ondernemer met bedrijfje Ultimate Car Detailing

Niet alleen binnen de UHasselt, maar ook
naar buiten willen we de horizon van onze
studenten verruimen. We krijgen regelmatig de mogelijkheid om aan studenten vrijkaarten te geven zoals bijvoorbeeld om een
voetbalwedstrijd van KRC Genk bij te wonen
op uitnodiging van BRYO-Voka. Zo namen
op 23 mei 2019 tien studenten van UHasselt
deel aan de 15de LIVIA Award-uitreiking van
UNIZO-Limburg. Onze studenten zakten af
naar Hangar58 en legden fascinerende contacten met vrouwelijke ondernemers.

#pitchplease

UHasselt Entrepreneurs
in ACTION
powered by Pitch Please en StudentStartUP

www.pitchplease.be
hasselt_pitchplease_selfiekader_40x30_03.indd 1

15/02/17 09:50
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STUDENTSTARTUP VINDT WEERKLANK
IN HET ONDERWIJS
OPLEIDINGSONDERDELEN
Leren door te doen, is een motto dat zeker aansluit bij ondernemerschapsonderwijs. In een hands-on omgeving willen we vanuit een brede set van
disciplines studenten laten samenwerken in team en ervaringsgericht laten
leren. Bij het multidisciplinaire opleidingsonderdeel OndernemersZIN willen
we studenten nieuwsgierig maken: is ondernemen iets voor hen? We helpen
hen naar het antwoord zoeken door hen bijvoorbeeld mee te nemen naar
de JCI Limburg Award-uitreiking waar meer dan 1000 ondernemers, politieke en socio-economische vertegenwoordigers aanwezig zijn. De studenten
komen in contact met ondernemersverhalen, verteld vanuit het DNA van de
ondernemer en werpen een blik op de werking en achter de schermen van
bedrijven en incubatoren. De studenten leggen voor dit opleidingsonderdeel geen examen af, maar organiseren een groepsevent rond het thema
ondernemen en dienen een kritische zelfreflectiepaper in.

Het volgen van dit vak heeft me ook enkele nieuwe vrienden en
kennissen opgeleverd. Ik heb intens mogen samenwerken met
allemaal leuke en boeiende persoonlijkheden. Het gevoel van samenhorigheid was groot en ik denk dat we op het eindresultaat van
ons event heel trots mogen zijn. Ik heb van enorm veel personen
tijdens dit vak iets geleerd en ik hoop dat sommigen ook iets van
mij hebben opgestoken. Alleszins is mijn netwerk en mijn inzicht in
ondernemen op korte tijd enorm uitgebreid.”

Seppe Vannieuwenhuijsen, bachelor in de rechten
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︳ OndernemersZIN: Network Experiences ︳
14/05/2019
140 deelnemers

Het opleidingsonderdeel Bouwstenen voor ondernemerschap belicht de
meer technische kant van ondernemen. Wat is een balans, een businessmodel, een resultatenrekening… enzovoort.
Alle studenten uit niet-economische opleidingen kunnen dit vak volgen

vanaf 3de bachelor. Sommige studenten als keuzevak, anderen extracurriculair. Het voorbije academiejaar volgden 61 studenten uit diverse
opleidingen zoals onder andere architectuur, rechten, biomedische,
revalidatie- en mobiliteitswetenschappen dit opleidingsonderdeel.

23

BACHELOR EN MASTERPROEF

JURY

Binnen de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen stonden het voorbije academiejaar een hele reeks bachelor- en masterproeven in het teken
van ondernemende topics. 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.

StudentStartUP UHasselt wordt ook regelmatig geconsulteerd om in een
jury te zetelen, bijvoorbeeld bij projecten van laatstejaars middelbaar onderwijs (zoals bij het vak Ondernemend Project van Kindsheid Jesu of Chemonomics, een businessplantraject opgezet door de educatieve medewerkers
van UHasselt). Ook binnen de eigen opleidingsonderdelen van UHasselt
die gelinkt zijn aan businessplanning en businessmodellen, doet men regelmatig een beroep op onze dienst voor jurering.

STAGE
Voor het eerst was er ook een stagiaire werkzaam bij StudentStartUP UHasselt. Marie Willekens, masterstudente Handelswetenschappen, formuleerde voor haar managementvraagstuk en masterproef aanbevelingen voor
de verdere groei van StudentStartUP UHasselt. Marie concludeerde dat
voornamelijk acties op drie fronten aangewezen zijn. De bekendheid van
StudentStartUP en Pitch Please kan verhoogd worden door het bestaan
en de werking van het huidige aanbod meer zichtbaar te maken onder
de studenten. Hierbij suggereert ze om nog meer tijdens aulapresentaties
StudentStartUP en Pitch Please voor te stellen, alsook een prominentere
rol op social media in te nemen en eventueel een promotiefilmpje te laten
maken. Om een groter aantal studenten te bereiken, suggereert Marie om
intensiever samen te werken met de studentenverenigingen. Ten derde adviseert ze meer te investeren in het uitbouwen van een hechte community.
Dit kan volgens haar via een slack-groep voor student-ondernemers, de
verdere uitbouw van de UHasselt Entrepreneurs in Action en het voorzien
van co-workingsplaatsen voor student-ondernemers en ondernemende
studenten.
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︳ Chemonomics slot-pitch-event︳
06/05/2019
47 leerlingen

STUDENTSTARTUP WERKT SAMEN
MET STERKE 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 als met externe partijen.
#pitchplease
UHasselt
Binnen de muren van UHasselt kan StudentStartUP rekenen op de expertise en het enthousiasme van heel wat collega’s bij diverse diensten:
van Tech Transfer Office tot Makerspace, diensten Onderwijs, Marketing
en Communicatie, Doctoral Schools, SEE, docenten uit de verschillende
faculteiten, de studiebegeleiders, enzovoort. StudentStartUP wil graag een
verbindingsschakel zijn tussen diensten en medewerkers, zowel intra als
powered by Pitch Please
extra muros.

Extern
Als lid van de stuurgroep van Limburg Startup houden we de vinger aan de
pols. Onze samenwerking met de stakeholders van Limburg Startup (meer
dan 40 organisaties in Limburg), zijnde het netwerk van actoren, mentors,
businesscoaches, adviseurs, experten, starters en ondernemers, hebben
we verder versterkt, zodat we onze studenten optimaal kunnen bijstaan en
adviseren.

UHasselt Entrepreneurs
in ACTION
en StudentStartUP

www.pitchplease.be
hasselt_pitchplease_selfiekader_40x30_03.indd 1

15/02/17 09:50
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AMBITIES 2019-2020
Tijdens academiejaar 2019-2020 willen we StudentStartUP verder op de
kaart zetten aan UHasselt en stellen we een aantal boeiende uitdagingen
voorop:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Studenten intensief prikkelen om zoveel mogelijk hun ondernemende
competenties te ontwikkelen en hun passie te ontdekken
Studenten die StudentStartUP al kennen, ondersteunen naar de
volgende fase van hun ondernemend traject
Innovatieve events organiseren die aanzetten tot het willen proeven
van ondernemerszin en ondernemerschap
Laagdrempelig communiceren en inspireren via rolmodellen zoals
onder andere ondernemende alumni
Het woord ondernemerschap meer linken aan attitude, impact,
creatief zijn, leiding nemen, opportuniteiten zien, initiatief nemen, in
team werken, problemen oplossen, vindingrijk zijn, nieuwsgierigheid,
innovatief zijn
Meewerken aan het Vlajo Step Up-traject, waarin studenten 2 jaar
lang risicovrij kunnen ondernemen
Doctoraatsstudenten krijgen de mogelijkheid om een driedaagse
‘From Science To Business’ workshop te volgen om inzicht en
goesting te krijgen in het commercialiseren van hun onderzoek
De verdere uitbreiding van de UHasselt Entrepreneurs in Action
Community
Het netwerk van stakeholders rondom onze initiatieven uitbreiden en
versterken
De doelstellingen binnen Pitch Please Entrepreneurial Talent
verwezenlijken
De samenwerking met PXL optimaliseren

Vanuit StudentStartUP blijven we ons actief inzetten op het stimuleren van een ondernemende mindset en attitude bij studenten.
Graag ontvangen we uw ideeën en/of vragen tot samenwerking.

Els huysman
StudentStartUP UHasselt
els.huysman@uhasselt.be
www.uhasselt.be/studentstartup

KALENDER 2019-2020
Oktober 2019
2/10/19
▪
7/10/19
▪
			
			
14 en 15/10/19 ▪
			
23/10/19
▪
			
		
▪
			

Student Take Off (Kolonel Dusartplein Hasselt)
Start Me Up Fest: StuBru in samenwerking met
VLAIO (op de verkiezingsweide UHasselt,
Campus Diepenbeek)
UHasselt Studenteninformatiemarkt
(Agora Diepenbeek)
Meetup UHasselt Entrepreneurs in Action
(Campus Diepenbeek)
Start opleidingsonderdeel Opmaak Businessplan
(Campus Diepenbeek)

November 2019		
13 en 14/11/19 ▪ Pitch Please Elevator Pitch (Agora Diepenbeek)
20/11/19
▪ Pitch Please Kick Off Event (Kaai 16, Hasselt)
			
December 2019
5/12/19
▪ Meetup UHasselt Entrepreneurs in Action
			 (Campus Diepenbeek)
3/12/19
▪ Pitch Please Infosessie: beroepskosten en
			 ondernemingsvormen (Oude gevangenis,
			 Campus Hasselt)
10 en 17/12/19 ▪ Pitch Please Workshop: Ontwikkel je Talent
			 (Oude gevangenis, Campus Hasselt)

Februari 2020		
		
▪ Pitch Please Talent Hack laatstejaars middelbaar
			Hasselt
		
▪ Start opleidingsonderdelen OndernemersZIN en
			 Bouwstenen Businessplan (Campus Diepenbeek)
Maart 2020		
12/3/20
▪ Pitch Please Business Model Canvas Workshop
			(PXL)
19/3/20
▪ Pitch Please Inspiratiecafé
			 (Oude gevangenis, Campus Hasselt)
April 2020			
1, 2 en 3/4/20 ▪ Pitch my PhD: From Science to Business
			Workshop
23/4/20
▪ Pitch Please Workshop: Ontwikkel je Talent
			 (Oude gevangenis, campus Hasselt)
Mei 2020 			
4/5/20
▪ Pitch Please Infosessie: Help mijn kind wil
			 ondernemen (PXL)
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