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 Woord vooraf
Naast ondernemerschap en ondernemerszin bij studenten sensibiliseren 
en verankeren, hecht StudentStartUP een grote waarde aan de 
verbindende rol tussen en met interne en externe stakeholders–partners 
die studentondernemerschap kunnen ondersteunen� In dit verslag blikken 
we graag terug op enkele concrete resultaten� We kijken tevens uit naar 
academiejaar 2017-2018, waarin we een nieuw, boeiend hoofdstuk van 
ons ondernemende project zullen schrijven�

Wij nodigen u van harte uit om ons uw reactie, vragen en suggesties te 
bezorgen� Zo kunnen we blijven timmeren aan de weg� We wensen u veel 
leesplezier�

Met ondernemende groeten

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

In 2016-2017 zette StudentStartUP aan de UHasselt opnieuw sterk in 
op de begeleiding van studenten met zin om te ondernemen� Dit leidde 
niet alleen tot de oprichting van succesvolle start-ups� De ervaring die de 
student-ondernemers hebben meegekregen, is zeker zo belangrijk� Ook in 
een latere fase of na hun studie, kunnen ze immers kiezen voor een eigen 
onderneming of voor de rol van intrapreneur� Ze worden de CEO van hun 
eigen professionele leven door het stuur zelf in handen te nemen en de 
nodige skills te ontwikkelen� 

Ontdekken wat je graag doet, weten waar je goed in bent en beseffen 
waar je energie van krijgt: het is niet eenvoudig, maar wel van groot belang 
om een professionele loopbaan uit te bouwen� De timing om dit alles als 
student al te ontdekken, is cruciaal� Alle opties zijn immers nog open�

Voor StudentStartUP aan de UHasselt lag de focus in academiejaar 2016-
2017 vooral op het stimuleren van ondernemend gedrag� Met resultaat� Dat 
uit zich onder meer in de diverse erkenningen die student-ondernemers van 
de UHasselt in de wacht wisten te slepen� 
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 Opdracht 

StudentStartUP is een samenwerkingsverband tussen UHasselt en Hoge-
school PXL en heeft twee kernopdrachten:
- het ondersteunen van studenten bij de opstart van hun eigen zaak (of  
 verdere groei van een bestaande student-onderneming ondersteunen),
- studenten sensibiliseren en helpen om hun ondernemende  
 vaardigheden (verder) te ontwikkelen�

Ook alumni van UHasselt kunnen gebruik maken van de dienstverlening 
van StudentStartUP� Anderzijds kunnen deze afgestudeerde ondernemers 
een belangrijke rol spelen als inspirerend voorbeeld voor de generaties die 
na hen volgen� 

Het aanbod begeleidingsinstrumenten en activiteiten van StudentStartUP is 
uitgebreid en gemaakt op maat van de student en van de fase waarin zijn of 
haar ondernemersidee zich bevindt� Dankzij een ruim netwerk van belang-
hebbenden en partnerorganisaties kan StudentStartUP optimaal inspelen 
op de behoefte van de (kandidaat-)student-ondernemer�

Het palet van dienstverlening varieert van gratis advies door experten 
en coaches, deelname aan activiteiten (zoals workshops, info- en brain-
stormsessies, pitch-events, wedstrijden, …), ervaringen uitwisselen en 
kennis delen met rolmodellen, mentoren, gevestigde of pas gestarte 
ondernemers en het ter beschikking stellen van gratis kantoorruimte en 
faciliteiten in een incubator� Wie het wenst, kan via het statuut van stu-
dent-ondernemer aan de UHasselt extra faciliteiten krijgen bij de samen-
stelling van het onderwijspakket en de examenregeling� Zo kan UHasselt 
de student helpen om de niet-evidente combinatie van studeren en on-
dernemen haalbaar te maken�
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Prof� dr� Piet Pauwels Ghislain Houben Els huysman
Decaan  Professor ondernemerschap  Coördinator
Bedrijfseconomische wetenschappen  StudentStartUP

Voorzitter Jean-Pierre Segers  Pina Cimino
Departementshoofd Coördinatie
PXL-Business                StudentStartUP

 StudentStartUP wordt aangestuurd door een stuurgroep met als leden:



 Resultaten 
Tijdens het academiejaar 2016-2017 startte StudentStartUP 40 nieuwe be-
geleidingstrajecten op, enkele meer dan in 2015-2016� Naast de nieuwe 
lichting studenten, komen ook zij die het jaar voordien gestart zijn of nog in 
de opstartfase zitten, nog regelmatig langs voor advies en ondersteuning� 
Wat sterk opvalt, is dat de studenten die hun idee tijdelijk of definitief in de 
koelkast hebben gestopt, toch gebeten zijn door de ondernemersmicrobe 
en op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten� 

Vanuit onze opdracht  heeft StudentStartUP vaak contacten met alum-
ni-ondernemers die actief zijn in de Limburgse start-up-scene� Voor hen 
spelen we vooral een faciliterende rol door het openstellen van ons netwerk� 
Op hun beurt zijn zij van onschatbare waarde als rolmodel voor de huidige 
generatie van ondernemingsgezinde studenten�
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 Student-ondernemers
De bedrijfsactiviteiten waarmee de studenten van UHasselt starten, zijn 
zeer divers en hangen zeker niet altijd samen met hun opleiding� 
Enkele starters in de kijker: 

Mathies Gielen 
Tijdregistratie, beveiliging en 
websites ontwerpen 

Michiel Kempen
Online platform brand-
weer Vlaanderen
Fotografie, websites
michielkempen.com

Wetenschappen

Bryan Joris
3D printing
www.lay3rd.be

Architectuur en Interieurarchitectuur

Tom Wolfs
Tweedehandsboeken-
verkoop
www.rebookit.be 

Gilbert Nijs
Online drukwerk en 
promotieartikelen
www.printsimple.
eu/nl

Bedrijfseconomische wetenschappen

Jeroen Vanderheyden
Computerwinkel 
www. jerotronics.be

Andrea Beliën 
Verkoop van ‘imperfecte’ 
groenten en fruit 
www.agropolis-kinrooi.
be/en/node/4322

Céline Cuypers
Zomerkampen voor 
kinderen rond techniek 
en digitale toekomst
www.codigoplus.be

Gert Vervecken
Buitenkeuken
www.golfviktor.be

Industriële wetenschappen



Gert Vervecken is afgestudeerd als industrieel ingenieur en volgt in 
2016-2017 het postgraduaat Innoverend Ondernemen� Hij werkte 
tijdens deze studie aan zijn businessplan en startte zijn eigen zaak 
Golf Viktor� Hij heeft een buitenkeuken in weerbestendige materialen 
ontworpen�

Michiel Kempen, 3de bachelor Informaticastudent aan de UHasselt en 
zaakvoerder van Smoothy, werd in mei 2017 door ondernemersorgani-
satie UNIZO Limburg verkozen tot Student-Ondernemer van het Jaar�  
Michiel ontwikkelde een intelligent platform dat de communicatie tussen 
brandweer en burgers optimaliseert� Michiel: “De erkenning is uiteraard 
heel fijn, maar dit is zelfs niet de essentie. De deelname aan de wed-
strijd heeft mij er toe aangezet om heel intensief bezig te zijn met mijn 
onderneming� Je wordt gedwongen om alles tegen het licht te houden: 
prijszetting, klanten, marketing, het financiële plaatje, … De feedback 
die je tijdens dit traject krijgt is heel waardevol voor de verdere uitbouw 
van mijn zaak�”
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 Ondernemende studenten

Tijdens academiejaar 2016-2017 namen, onder impuls van StudentStartUP, 
meerdere UHasselt-studenten uit verschillende opleidingen deel aan 
ondernemerswedstrijden� Een aantal van hen ontvingen belangrijke 
onderscheidingen� 

Zo presteert Stiene Rutten (2de bachelor Handelswetenschappen) erg 
sterk in de finale van de Businessplanwedstrijd Start Academy van Vlajo. 
Ze werd verdienstelijk tweede met haar idee Tooth Pearl� In plaats van 
tandpasta in een tube te gebruiken, wil Stiene een parel ontwikkelen die een 
dosis tandpasta bevat en meteen in de mond smelt�  Na vier voorrondes, 
overal in Vlaanderen gehouden, werden uiteindelijk zes finalisten naar Brus-
sel geroepen voor een finale pitch. Daarbij was Stiene de enige Limburgse 
overblijver� Met een enorm sterke pitch wist ze heel wat professionals te 
imponeren� Ze kreeg als runner-up een aardige geldsom, een aantal uren 
gratis advies van topexperts, een interview in Guido Magazine en nog een 
aantal gadgets�

StudentStartUP werkt nauw samen met diverse studentenorganisaties 
die ondernemerszin en ondernemerschap mee ondersteunen� 

Re-Book-IT is daar een mooi voorbeeld van, aangezien de onderneming 
is gegroeid uit de dienstverlening van een studentenorganisatie� Student-
StartUP fungeert voor hen als klankbord en staat hen bij waar mogelijk� In 
deze optiek is er ook een nauwe samenwerking met Junior Consulting, 

een studentenvereniging onder de vorm van VZW, gerund door en voor 
studenten van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen� Zij geven 
advies aan bedrijven tegen een gunstig tarief en kunnen op die manier zelf 
praktijkervaring opdoen� Om de vaardigheden en de professionalisering te 
verhogen, verbond StudentStartUP Junior Consulting met Deloitte� Daar-
naast leidde een introductie bij de diverse werkgeversorganisaties tot nieu-
we opdrachten� Binnen de Faculteit Rechten werd een gelijkaardig initiatief 
opgezet, vzw Huuradvies Hasselt, waarbij studenten advies over huur 
geven aan particulieren�

StudentStartUP verwijst studenten voor advies vaak door naar externe 
partners� Of de student ondernemer, werknemer of ambtenaar wil wor-
den, maakt niet uit� Voor elk van deze toekomstige loopbanen wil Student- 
StartUP helpen bouwen aan de nodige ondernemende vaardigheden� Zo 
verwijzen we ook studenten naar Randstad Young Talents� Studierele-
vante (bij)jobs zijn een belangrijk instrument voor relevante praktijkervaring�
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 Activiteiten

Het tweede werkingsjaar van StudentStartUP leert ons dat de animo bij de studenten stijgt om deel te nemen aan activiteiten gerelateerd aan onderne-
merszin en ondernemerschap� Dat blijkt uit de onderstaande initiatieven van het voorbije academiejaar�

Door Pitch Please georganiseerde activiteiten Door StudentStartUP georganiseerde activiteit

UHasselt studenten die gerichte info 
per e-mail wensten

616

Diverse communicatie-acties
(persartikels, TVL, nieuwsbrief, flyers, presentaties,…)

StudentStartUP nam deel aan: jobbeurs UHasselt, PXL, mas-
terbeurs, events faculteiten, TEDxUHasselt, … activiteiten van 
externe organisaties,…

Inspiratie-avond 
Arnoud Raskin, StreetWise    

232

Fuck up Night  

160
(130 studenten en 
30 ondernemers)

Innovation Station

44
Studenten die deelnamen 

aan de ervaringswerkgroep 
voor student-ondernemers bij 

UNIZO

7

Studenten die het opleidingsonder-
deel OndernemersZIN volgden

35 in 2015-2016

50 in 2016-2017
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 Samenwerkingsverbanden

StudentStartUP kan beroep doen op een uitgebreid netwerk van exper-
ten en ondernemerscontacten om de studenten snel en efficiënt in de juiste 
richting te sturen bij de uitwerking van hun idee� 
Top vier van adviserende organisaties:

1� Senior Consultants Vlaanderen (SCV): Senioren die vroeger aan de top 
van een bedrijf of een administratie stonden, bieden steun, een klank-
bord, advies en expertise in alle consultancydomeinen�

2� SBB is een ervaren accountants- en adviesbureau dat ondernemers uit alle 
sectoren begeleidt op het vlak van accountancy, fiscaliteit en milieuregle-
mentering, in elke fase van hun activiteit, dus van opstart tot stopzetting�

3� UNIZO-Limburg, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is een werk-
geversorganisatie die de belangen behartigt van ondernemers en hen 
informeert, adviseert en hen opleidingen en een netwerk met andere on-
dernemers aanbiedt�

4� Limburg Startup: Limburg Startup is een open platform, gedragen en 
ontwikkeld door ondernemend Limburg met als doel bestaande initiatie-
ven gericht op starters/ondernemers te verbinden, starters te versterken 
en groeiprocessen te versnellen�

MAKERSPACE @
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Voor het creëren van een ondernemende mindset is een belangrijke rol weg-
gelegd voor het onderwijs� Onder het motto ‘practise what you preach’ 
ontwikkelde UHasselt een programma voor docenten� Zo werden binnen de 
UHasselt de eerste stappen gezet om per opleiding een professor te engage-
ren die zijn collega’s wil inspireren om binnen de verschillende faculteiten een 
ondernemende mindset uit te dragen en aan te moedigen� Eind mei 2017 
organiseerde UHasselt een lezing met Steve Stevens (Manager Durf Onder-
nemen UGent) over hoe je ondernemerschap en ondernemingszin kan laten 
groeien binnen het onderwijs� De middag werd afgesloten met een rondlei-
ding op de Corda Incubator waar de docenten van UHasselt en PXL kennis 
maakten met student-ondernemers die er een werkplek hebben�

StudentStartUP maakt deel uit van het Forum Ondernemend Hoger On-
derwijs (OhO)� Dit forum is een initiatief van het Vlaams Agentschap Inno-
veren en Ondernemen en wil iedereen ondersteunen die in of rond het hoger 
onderwijs stappen wil nemen om ondernemingszin en ondernemerschap te 
stimuleren en te faciliteren� Een van de doelstellingen van het Forum OhO is 
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In september 2016 startten Stad Hasselt en 
PXL-UHasselt StudentStartUP het EFRO-Pro-
ject Pitch Please op� Pitch Please creëert een 
leefomgeving die ondernemingszin en onderne-
merschap bij jongeren (studenten, scholieren en 
werkzoekenden) tussen 18 en 25 jaar in Hasselt 
en omgeving stimuleert� 



 Pieter Vanderkerkhof 
 Doctor-navorser Bedrijfseconomische
 wetenschappen

“StudentStartUP is het ideale vangnet voor studenten die de smaak van ondernemen 
te pakken krijgen tijdens opdrachten in het kader van hun opleiding. Zo zien we bij 
Handelswetenschappen dat door te experimenteren met de oprichting van een fictief 
bedrijf, sommige studententeams effectief een bedrijf willen oprichten en voor onder-
steuning daarbij aankloppen bij StudentStartUP”.

de nodige randvoorwaarden te realiseren en structurele belemmeringen op 
te heffen. Dit kan door de directe voeling met het werkveld en hun noden aan 
te kaarten bij de beleidsmakers� Een voorbeeld hiervan is dat het Forum OhO 
een beleidsaanbeveling formuleerde om de sociaal-juridische regels waaraan 
student-zelfstandigen onderworpen zijn, aantrekkelijker te maken� Zo is er 
sinds 1 januari 2017 een ‘nieuw sociaal statuut student-ondernemer’ 
met een gunstiger stelsel van sociale bijdragen, specifiek voor studenten die 
tijdens hun studie een zelfstandige activiteit uitoefenen�

Interne stakeholders
StudentStartUP wil zeker geen eiland zijn binnen de UHasselt� Student- 
StartUP wil zich verankeren en daarenboven een verbindende rol spelen 
door bruggen te bouwen tussen docenten, studenten, opleidingen, dien-
sten, instituten, partners, …, en dit zowel binnen de UHasselt als erbuiten�

Enkele nauwe samenwerkingen in de kijker:

 
 Tom De Weyer Makerspace 
 Navorser – Prototype ontwikkelaar EDM
 Lab Coördinator Makerspace

“Makerspace heeft al regelmatig studenten, die door StudentStartUP werden doorverwezen, 
geholpen om te onderzoeken hoe hun product ontwikkeld kan worden. Dankzij de goede 
samenwerking met StudentStartUP krijgt Makerspace toegang tot het ruime netwerk, waar-
door gemakkelijker intern en extern contacten en verbindingen gelegd worden, zoals met 
het Innovatiecentrum, Limburg StartUP, doctoral schools, de Limburgse incubatoren, ...”.
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 Hoogtepunten

Terugkijkend op het academiejaar 
2016-2017 brengen we hieronder 
enkele opvallende acties van Stu-
dentStartUP onder de aandacht� 
Het gaat hierbij om een selectie van 
diverse initiatieven voor/door stu-
denten die ook regelmatig door de 
media werden opgemerkt�
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September 2016
20/09/2017

Het bestuur van Junior Consulting krijgt coaching van Deloitte

(Made in Limburg - www.madeinlimburg.be/nieuws/deloitte-neemt-ondernemende-studenten-op-sleeptouw)
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November 2016
15/11/2016 

Inspiratie-avond met Arnoud Raskin 
van StreetWise @Oude Gevangenis Hasselt

(TV Limburg - www.tvl.be/
nieuws/21-jarige-student-uhasselt-

runt-al-twee-bedrijven-36680)

(Focus op Hasselt - www.
focusophasseltspecials.wordpress.
com/2016/11/09/studentstartup-
en-unizo-limburg-geven-student-

ondernemers-duw-in-rug)

(Made in Limburg - www.
madeinlimburg.be/nieuws/

groeimelk-en-volle-melk-shake-voor-
ondernemerschap)

09/11/2017
UNIZO Limburg ondersteunt UHasselt student-ondernemers
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December 2016

13/12/2016 
Perslancering van Efro-project Pitch Please 

06/12/2016 
Fuck Up Night ism UNIZO-Limburg @Oude Gevangenis Hasselt

Februari 2017
18/02/2017  

Kick-off event van Pitch Please: ‘Innovation Station’ @Agora campus 
Diepenbeek, Ism Happy Aging en Microsoft Innovatiecentrum

(TV Limburg - www.tvl.be/nieuws/pitch-please-wil-jongeren-uitdagen-meer-
te-ondernemen-38144)

(Het Laatste Nieuws/Limburg - www.hln.be/regio/nieuws-uit-hasselt/pitch-
please-wil-van-studenten-ondernemers-maken-a3084987)

(Made in Limburg - www.madeinlimburg.be/nieuws/grond-voor-
ondernemerschap-opgewoeld-in-1-dag)
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29/03/2017  
Stiene Rutten wint de prijs van ‘Meest Gedreven Ondernemer’ en runner-up 

bij de Start Academy-wedstrijd van Vlajo

Maart 2017

(© Concentra - HBVL Krant, 07 maart 2017 , blz. 4) (Made in Limburg - 
www.madeinlimburg.be/nieuws/start-academy-onder-indruk-van-tandparels)

07/03/2017 
Gert Vervecken met buitenkeuken, Golf Viktor
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Mei 2017
05/05/2017  

Michiel Kempen krijgt de award van 
‘Student-Ondernemer van het Jaar’ van UNIZO Limburg�

(Made in Limburg - www.madeinlimburg.be/nieuws/beste-student-
ondernemer-van-Limburg-bekendgemaakt)

(TV Limburg - www.tvl.be/nieuws/michiel-kempen-is-limburgse-laureaat-van-
student-ondernemer-van-het-jaar-44019)
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31/05/2017 
Inspiratie-middag ‘practise what you preach’ 

voor docenten @Corda Incubator

10/05/2017 
Studenten die het vak OndernemersZIN volgen, organiseren het event KMO 
vs Student @Corda Incubator� 120 studenten uit diverse opleidingen en 57 

KMO-zaakvoerders waren erbij�
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Juni 2017

HET BELANG VAN LIMBURG

DONDERDAG 29 JUNI 2017

15ECONOMIE NIEUWS

zelfgekozen Small Business Pro-

ject (SBP) tot een goed einde te 

brengen. Zelf treed ik vooral op 

als coach”, zegt Vandekerkhof. 

Paraplu
Op die manier leren de studenten

ondernemen onder de bescher-

mende paraplu van Vlajo (Vlaam-

se Jonge Ondernemingen), dat

ondernemende leertrajecten be-

geleidt. “Het is niet belangrijk of 

de studenten met hun projecten

nu winst of verlies maken. Belang-

rijk is dat ze een ondernemersatti-

tude aan de dag leggen, ook al

flopt het project”, benadrukt

Vandekerkhof. “Het begint met

brainstormen, een idee uitwer-

ken, een businessplan schrijven,

de haalbaarheid toetsen en uiter-

aard ook pitchen voor jury’s. De

studenten maken een enorme evo-

lutie door. Ze merken al snel dat

ondernemen niet zo evident is. 

Pieter Vandekerkhof is goed op 

weg om één van de jongste proffen

ooit te worden. Zijn doctoraat 

handelde over familiebedrijven. 

Als docent geeft hij nu les over on-

dernemen. “En dat nemen we let-

terlijk. De tweedejaars bachelor-

studenten worden in groepjes van

vier tot zes onderverdeeld, en die

gaan samen aan de slag om een

“ECHT GEZEGD” Oudere mensen moeten minder werken of vroeger met pensioen gaan. De vrijgekomen jobs 

zouden dan naar jongeren kunnen gaan. Dat heeft paus Franciscus gisteren gezegd tijdens 

een audiëntie met de christelijke Italiaanse vakbond CISL. (b/foto PhN)

“Oudere mensen moeten vroeger met pensioen”

HASSELT - Starters zijn hot. Ook 

bij de UHasselt willen ze graag 

het ondernemerschap bij studen-

ten stimuleren. Des te meer in de 

richting Handelswetenschappen 

van de faculteit Bedrijfseconomi-

sche Wetenschappen. “Ons 

project rond Small Business 

Project heeft bij de bachelor-

studenten heel wat losgeweekt”, 

zegt docent Ondernemerschap en 

Ondernemen Pieter Vandekerkhof.

Dominiek CLAES

Universiteit Hasselt stimuleert ondernemen bij studenten Het is niet belangrijk of 

de studenten met hun 

projecten nu winst 

of verlies maken. 

Belangrijk is dat ze een 

ondernemersattitude 

aan de dag leggen

Pieter VANDEKERKHOF

Docent Bedrijfseconomische

Wetenschappen

project van UHasselt en PXL dat

loopt door alle opleidingen heen.

“Want het zijn niet enkel de stu-

denten uit een economische rich-

ting die het verdienen om hun on-

dernemerstalenten te stimuleren.

Ook kinesisten en zelfs verplegers

kunnen die vaardigheden het best

wat laten pimpen”, zegt Els huys-

man van StudentStartup, dat

daarvoor tal van activiteiten,

workshops en pitchevents organi-

seert. “Wij helpen de studenten 

van a tot z en kunnen hen door-

verwijzen naar partners, coaches 

of incubatoren. Het statuut van 

student-ondernemer, dat bepaal-

de voordelen biedt, is alvast een

welkome hulp”, 

zegt huysman.

Niet iedereen moet eraan begin-

nen. Voor sommigen zal het dui-

delijk worden dat ondernemen 

niks voor hen is.”

De oogst van wat Vandekerkhof

met zijn projecten heeft gezaaid, 

mag gezien worden. In totaal 

raakten negentien studentenbe-

drijven van de grond: een pop-up-

bakkerij, een uitlaatdienst voor

honden, een helpende tablet voor

dementerenden, voorwerpen van 

gerecycleerde gloeilampen en 

zelfs de app van de UHasselt zelf.

“Twee van onze projecten schop-

ten het tot de Belgische finale van

Small Business Project van het 

Jaar, een initiatief van Vlajo. En 

dat voor de eerste keer dat we dit 

organiseren”, zegt Vandekerkhof 

niet zonder enige trots.

StudentStartup
De docent krijgt de hulp van Stu-

dentStartup, het samenwerkings-

“Ondernemen is niet evident”

maar ook een interactieve kalender 

waarin de bewoners gebeurtenissen 

en evenementen kunnen posten. De 

app maakt ook de communicatie 

met de verhuurder of syndicus een 

stuk handiger.” Voor de bewoners 

van het flatgebouw is het gebruik 

van de app gratis. In eerste instantie 

willen de vijf via hun app 

advertenties aantrekken van de 

lokale handelaars, bakkers, 

slagers, bloemisten, enzovoort. 

Op iets langere termijn denken ze 

eraan licenties voor de app te 

verkopen aan vastgoedkantoren, 

verhuurders en/of syndici. (dc)

HASSELT - De jury heeft 

gisteren het project MyFlat van 

Robin Vandecaetsbeek, 

Timothy Detry, Yannick 

Roggen, Michael Philips en 

Simon Philippaers verkozen tot 

het beste project van het jaar. 

De studenten krijgen 250 euro, 

bestemd om hun SBP verder 

uit te bouwen. En dat zijn de 

vijf vast van plan, met hun 

besloten app MyFlat.

“Het idee ontstond toen we 

zagen dat bewoners van een 

appartementsgebouw elkaar 

vaak niet kennen”, leggen ze uit. 

“MyFlat is een online platform 

dat het gemeenschapsgevoel 

onder bewoners moet versterken. 

Er zit een chatfunctie ingebouwd, 

XMyFlat is de beste
De makers 
van de app 
MyFlat. 
FOTO SM

Els huysman en Pieter Vandekerkhof.  Foto SERGE MINTEN

29/06/2017  
StudentStartUP schenkt 250 euro voor het beste small business project 

‘Flatapp’ van tweedejaarsstudenten Handelswetenschappen 

(Het Belang van Limburg en Made in Limburg - www.madeinlimburg.be/
nieuws/uhasselt-voedt-kweekvijver-van-ondernemerschap)
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 Ambities 2017-2018 

Voor academiejaar 2017-2018 vinden we het belangrijk onszelf uit te dagen 
en in te zetten op ambitieuze doelstellingen:

• StudentStartUP zowel intern als extern verder doen uitgroeien tot een 
sterk merk
• De voorbereidingen werden getroffen om in de niet-bedrijfseconomische 
opleidingen van de UHasselt twee nieuwe opleidingsonderdelen extracur-
riculair of als keuze in het curriculum aan te bieden: ‘Bouwstenen van een 
Businessplan’ en ‘Opmaak Businessplan’, dit telkens op maat van de op-
leiding
• We willen de docenten meer samenbrengen en inspireren door ‘best 
cases’ aan te reiken van succesvolle ondernemende studenten, en activi-
teiten organiseren die hen instrumenten aanbieden om deze doelstellingen 
te helpen realiseren
• Fier zijn op onze student-ondernemers en alumni zal uitgediept worden 
in de communicatiestrategie ter voorbereiding van een ondernemende 
UHasselt-community
• De samenwerkingsafspraken die met de actieve Limburgse incubatoren 
het voorbije jaar werden gemaakt, zullen verder geïmplementeerd worden
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 Vooruitblik 2017-2018 

Een voorlopige greep uit de agenda:

2017 
November: - Dag van de Ondernemende Jongere
 - UHasselt jobbeurs
 - Pitch Please-Workshop voor docenten

December - Pitch Please Inspiratiecafé

2018

Februari  - UHasselt masterbeurs
 - Pitch Please Innovation Station
 - Pitch Please Learn from each other voor docenten
 - Start opleidingsonderdeel OndernemersZIN
 - Start opleidingsonderdeel Bouwstenen van 
  Ondernemerschap

Maart  - Pitch Please Inspiratiecafé

April - Pitch Please Meet-up
 - Pitch Please-Onderwijsevent voor docenten

Augustus - Pitch Please Best Practices Magazine 
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De universiteit 
van
vandaag is een 
start-up voor je 
hersenen

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




