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Aan de
universiteit van
vandaag zijn de
ondernemende
studenten de
leiders van
morgen.

WOORD VOORAF
In dit jaarverslag van StudentStartUP UHasselt bundelen we de
hoogtepunten van onze dienstverlening en activiteiten uit het afgelopen
academiejaar 2021-2021. Ondanks COVID-19 en alle consequenties
daarvan voor onze werking, was het opnieuw een vruchtbare periode om
de ondernemerszin en het ondernemerschap aan de UHasselt kracht bij te
zetten. Ons aanbod werd volledig omgezet naar een online programma om
de student-ondernemers te voorzien van kennis en inspiratie. We merken
dat onze UHasselt-studenten veerkrachtig zijn en sommigen van de nood
een deugd maken. Door in te spelen op de noden die door de coronacrisis
tot uiting komen, scheppen ze nieuwe opportuniteiten voor hun eigen zaak.
Het is bovendien een sterke carrièretroef voor elke student om ook in minder
evidente omstandigheden zijn talenten te ontdekken en de ondernemende
vaardigheden te ontwikkelen. Dit ongeacht de latere carrièrekeuzes.

Ook tijdens het academiejaar 2021-2022 willen we samen met onze
partners onze studenten blijven aanmoedigen en uitdagen om te bouwen
aan een ondernemende toekomst.
We wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw feedback.

Prof. dr. Piet Pauwels
Decaan Bedrijfseconomische
wetenschappen

Els huysman
Coördinator
StudentStartUP@UHasselt
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ONDERNEMERSZIN AANWAKKEREN DOEN WE NIET ALLEEN
Alle instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen zijn al enkele jaren actief in het stimuleren van ondernemerszin en ondernemerschap bij hun studenten.
Net zoals de overheid, beseffen ze heel goed dat ondernemende competenties een noodzaak zijn om onze welvaart en welzijn te garanderen. Dankzij
deze aanhoudende inspanningen groeit de belangstelling voor ondernemerschap bij studenten de voorbije jaren sterk. Dat is de verdienste van een breed
netwerk waar StudentStartUP deel van uitmaakt. De Vlaamse overheid steunt ons financieel. Op inhoudelijk vlak mogen we rekenen op de ervaringsuitwisseling met andere kennisinstellingen. Maar ook onze talrijke partners, zowel binnen als buiten de universiteit, zijn van groot belang voor een solide werking
van StudentStartUP.

MET STEUN VAN DE OVERHEID
Op 1 september 2015 zag PXL-UHasselt StudentStartUP het levenslicht
als een samenwerking tussen Hogeschool PXL en UHasselt. Onze missie was -en is nog steeds- om de studenten van beide onderwijsinstellingen te stimuleren om meer ondernemend te denken en te handelen.
StudentStartUP focust op 3 pijlers, namelijk de organisatie van extracurriculaire events rond ondernemen, de begeleiding van studenten met een
ondernemend idee dat leidt tot een eigen zaak, en de actieve inbreng bij
een aantal opleidingsonderdelen rond ondernemen. Binnen onze universiteit communiceren we vanuit StudentStartUP UHasselt.
Om de ondernemingszin in het hoger onderwijs een boost te geven, ontvingen we vanaf de academiejaren 2016-2017 tot en met 2019-2020 steun
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van het Europees Sociaal Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en
van de Vlaamse overheid voor de uitrol van Pitch Please, een samenwerking tussen PXL-UHasselt StudentStartUP en stad Hasselt. Onder de noemer van Pitch Please vult StudentStartUP de eerste pijler, met name het
organiseren van events, in.
De beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie voor de periode 2019-2024 stelt dat ondernemerschap één van de sleutelcompetenties
voor de toekomst is. De Vlaamse overheid wenst dat ondernemen voor
Vlaamse studenten even natuurlijk wordt als een studentenjob of vakantiewerk. Om dit gedachtegoed in de praktijk te brengen, wordt Pitch Please
sinds november 2020 gesubsidieerd vanuit het Vlaams Agentschap Inno-

veren en Ondernemen (VLAIO) waarbij de stad Genk en hogescholen UCLL
en LUCA, School of Arts, als projectpartners ons vervoegen in 1 consortium. Op deze manier maakt Pitch Please deel uit van het ecosysteem in
Vlaamse studentensteden om ondernemerszin en ondernemerschap bij
jongeren aan te wakkeren. Deze samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd
en loopt over 4 academiejaren.
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SAMEN MET INTERNE EN EXTERNE PARTNERS
Dankzij onze samenwerking met diverse partijen kan StudentStartUP steeds de beste expertise aanbieden aan onze studenten op maat van hun behoefte.
We hebben een ruim netwerk opgebouwd van experten, mentoren, adviseurs, businesscoaches, starters en ondernemers in de Limburgse ondernemerswereld en dit in alle mogelijke topics rond ondernemen.

Niet alleen buiten de universiteit maar ook intern werkt StudentStartUP nauw samen met verschillende diensten zoals Tech Transfer Office, Makerspace, de
diensten Onderwijs, Marketing en Communicatie, Doctoral Schools, SEE, docenten uit de verschillende faculteiten, de studiebegeleiders, enzovoort. StudentStartUP beoogt voortdurend de brug te maken tussen diensten, medewerkers, de ondernemingswereld en ondernemende studenten en doctorandi.
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ONDERNEMEN KAN JE LEREN
Al doende leert men, in het geval van ondernemen geldt dat zeer letterlijk.
Ondernemen zit bij sommige personen meer in het bloed dan bij andere,
maar wie er niet mee opgegroeid is, kan het zeker ook leren. Een toverformule om een succesvolle ondernemer te worden, bestaat niet. Ondernemen is een leerproces met vallen en opstaan.
Vanuit StudentStartUP willen we bij onze studenten de passie tot ondernemerszin aanvuren. Het is zeker niet onze intentie dat elke student ooit een
eigen zaak start, maar wel dat iedereen goesting krijgt om ondernemend in

het leven te staan, ongeacht wat zijn beroepsaspiratie is. We willen wel de
studenten leren ondernemen door basiskennis te vergaren en hen te motiveren om daadwerkelijk initiatief te nemen rond ondernemen. Dit kan onder
meer via het volgen van ondernemerschapsgerelateerde opleidingsonderdelen. En via onze Pitch Please-events, waarin we eveneens studenten
wegwijs maken via inspiratie, kennis, kunde, attitude en netwerking. Voor
zij die een stapje verder willen gaan en hun idee willen uitwerken tot een
startersidee, voorziet StudentStartUP startersbegeleiding op maat.

INSPIREREN, WEGWIJS MAKEN EN NETWERKEN
Vermits fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, vonden al onze activiteiten online plaats. Vanuit het samenwerkingsverband Pitch Please organiseerden we zo 9 webinars rond diverse topics en tekenden we recordcijfers
op qua inschrijvingen. Elke onderwijsinstelling stuurde per event een uitnodiging naar haar studentenpopulatie.
De UHasselt-studenten toonden een sterke interesse in ons aanbod. Belangrijk om te melden hierbij is dat ze intrinsiek gemotiveerd waren om deel

te nemen vermits we aan de universiteit niet met portfoliopunten werken.
Op het aantal effectieve kijkers de avond zelf hadden we niet altijd zicht.
Wie was ingeschreven kon ook op een later tijdstip kijken naar de opnames
van de webinars. Dankzij de populariteit van onze activiteiten wisten we de
vijver van studenten die voor het eerst in aanraking kwamen met ondernemen te vergroten, en konden we vaststellen dat ze -eens dat ze getriggerd
zijn- doorgaans aan meerdere events hebben deelgenomen.
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30-11-2020

09-03-2021

Webinar ‘Hoe vind je een goed idee?’

Webinar ‘Ondernemen in de zorg’

07-12-2020

11-03-2021

Webinar ‘Statuut student-ondernemer’

Webinar ‘Pricing’

14-12-2020

18-03-2021

Webinar ‘Value Proposition’

Webinar ‘LinkedIn’

25-02-2021

22-04-2021

Webinar ‘E-commerce’

Webinar ‘Circulaire economie’

103 ingeschreven - 55 UHasselt

122 ingeschreven - 56 UHasselt

100 ingeschreven - 67 UHasselt

196 ingeschreven - 53 UHasselt

04-03-2021
Webinar ‘Social media’
149 ingeschreven - 38 UHasselt
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76 ingeschreven - 21 UHasselt

101 ingeschreven - 22 UHasselt

95 ingeschreven - 32 UHasselt

68 ingeschreven - 20 UHasselt

Online Pitch Please Inspiratiecafé
in samenwerking met UNIZO Limburg
552 inschrijvingen onder wie 172 UHasselt studenten

– 17/11/20
20

18/11/2020

merkten we wel dat de pure inspiratiesessies iets minder goed scoorden naar
inschrijvingen - ongetwijfeld te wijten aan de ‘webinar-moeheid’ die zich bij
iedereen wel deed gevoelen. De meer thematische en inhoudelijke sessies
bleven het wel goed doen, wat nogmaals bewijst dat studenten zeker ook in
coronatijden geïnspireerd zijn geraakt om te ondernemen, dat ze ook effectief
aan de slag zijn gegaan als ondernemer, én daarvoor op zoek zijn gegaan naar
meer praktische ‘how to’ informatie.

Bron: Het
Laatste Nie
uws

We zetten sterk in op het sensibiliseren van studenten om in contact te komen met een ondernemende mindset én attitude. Gedurende 3 online inspiratie-events brachten we testimonials van gekende en minder gekende (student-)
ondernemers met motiverende verhalen. Voor deze inspiratiecafés werkten we
doorgaans samen met partnerorganisaties.
In globo kunnen we stellen dat ondanks de beperkingen door COVID-19, Pitch
Please sterke resultaten neerzette en we bij de online events een onverhoopt
hoog aantal deelnemers bereikten. Naar het einde van het academiejaar toe
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25/03/2021

06/05/2021

106 inschrijvingen onder wie 44 UHasselt studenten

149 inschrijvingen onder wie 61 UHasselt studenten

Online Pitch Please Inspiratiecafé
met student-ondernemers
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Online Pitch Please X UStart
Late Night Show

Het aantal studenten dat hun weg naar StudentStartUP vindt, stijgt elk jaar.
Ook het afgelopen academiejaar 2020-2021 zagen we ondanks COVID-19,
een recordaantal studenten die hun ondernemend idee wilden aftoetsen.
StudentStartUP stond steeds klaar om studenten bij te staan met advies en
begeleiding. Er werden in totaal maar liefst 114 (kandidaat-)student-ondernemers via videogesprekken ondersteund. Dit zijn er 24 meer dan tijdens
academiejaar 2019-2020.
Veel voorkomende vragen tijdens de coachingsgesprekken waren: ‘Hoe
werkt het statuut student-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 factureren?’, ‘Ik ben nu student-ondernemer. Wat gebeurt er als ik afstudeer?’, ‘Hoe werkt de btw en kan ik
mijn btw-verplichtingen minimaliseren?’, ‘Welke ondernemingsvorm kies ik
best?’, ‘Hoe kom ik van idee tot concept?’, ‘Welke juridische regels dien
ik te volgen voor online verkoop?’, ‘Hoe maak ik een financieel plan op?’.

Bron: Het
Belang va
n Limburg
– 30/07/20
21

STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK IN CIJFERS
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STUDENTEN UHASSELT

studenten gestart
als ondernemer
35

studenten met een
vaag idee
2

studenten bezig met
uitwerken idee
60

studenten die idee
voorlopig niet
uitwerken
8
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met faciliteiten
studentondernemer
12

12

die hun idee niet
verder uitwerken
9

Faculteit Architectuur
en kunst 13

Rechten
10

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen 47

Faculteit Industriële
ingenieurswetenschappen 14

Faculteit Geneeskunde en
levenswetenschappen
4

Revalidatiewetenschappen
9

Faculteit Wetenschappen
13

School voor mobiliteitswetenschappen
4

bachelors
42

masters
41

schakelstudenten
13

geïndividualiseerd
traject
12

doctoraats
studenten
2

alumni
4

WAT VIEL OP BIJ UHASSELT-STUDENTEN MET EEN STARTERSIDEE ACADEMIEJAAR 2020-2021?
Het leek wel of COVID-19, en de daarmee gepaarde maatregelen zoals thuiswerk, een sterke impact heeft gehad op de
startersideeën van onze studenten:

1/5 van de studenten toonde belangstelling in e-commerce. We ontvingen dan ook veel vragen van studenten hoe je een webshop succesvol kunt
uitbouwen, over dropshipping of over de verkoop via een tussenpartner als Bol.com. Het productengamma dat de studenten (willen) verkopen is
zeer divers: sportsupplementen, zelfgemaakte juwelen, bereide maaltijden, kleding, posters, zelfgemaakte bloempotten, foodboxen, kantoorbenodigdheden en papierwaren, decoratie, enzovoort.
Retailverkoop via fysieke winkels is ook ‘een blijvertje’, met een focus op de schoonheids- en verzorgingssector: shampoobars, zeepjes, ecologische verzorgingsproducten, make-up, maar ook op spijs en drank zoals zelfgemaakt bier, ijs en limoncello.
Productontwikkeling leverde nieuwe items op als een wijndispenser, beschermingshoes voor laptops, speakers met spraaktechnologie voor ouderen, tandenborstel met vervangbare haren om plastiek afval te verminderen, enzovoort.
Allerlei informatica-gerelateerde toepassingen, zoals de ontwikkeling van platformen, onder andere voor het matchen van studentenjobs, voor opleidingen, digitaal databeheer, klusjesdienst, een interface met gezichtsherkenning, onderwijs, ticketing, enzovoort.
Een opvallende evolutie dit academiejaar was dat een aantal vrijeberoepers in opleiding, zoals studenten uit de faculteiten Revalidatiewetenschappen en Architectuur en Kunst, het statuut van student-ondernemers aanvragen om als zelfstandige te starten en opdrachten uit te voeren in kinepraktijken of bij architectenbureaus.
Ook consultancy vormt een aspiratie voor een aantal studenten, waarbij ze ondersteuning in domeinen als marketing of juridische dienstverlening
willen aanbieden.
Eveneens nieuwe media, zoals videogames en digitale marketing, zijn opnieuw trendy topics als startersidee.
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ENKELE STUDENT-ONDERNEMERS IN THE PICTURE
Starten met een eigen zaak geeft een boost aan zowel de soft- als hard
skills van student-ondernemers. Ze krijgen een bagage mee die ze de rest
van hun loopbaan kunnen gebruiken. De overgrote meerderheid van de
studenten die we begeleiden, heeft eerst eens een idee en werkt dat verder
uit. Vaak komen ze erachter dat dit toch niet hét idee is waar ze verder mee
willen gaan. Wat opvalt is, dat eens dat ze een startersidee hebben gehad,
er meer opportuniteiten tot verder ondernemerschap worden gespot, en
dit vroeg of laat leidt tot een ander idee. Het lijkt wel dat -eens de mindset
is gefocust op ondernemerschap- de bal gaat rollen en er uiteindelijk een
project uit de koker komt waar ze volledig achter staan en voor willen gaan.
Dit zijn niet altijd de meest spectaculaire innovaties of disruptieve businessmodellen, wat er op wijst dat het ondernemerschap op zich de drive is om
met een eigen zaak van start te gaan.
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DENSA DESIGN
www.etsy.com/nl/shop/DensaDesign
Sarah Denruyter (3 bachelor Interieurarchitectuur)

Hoe kwam je op het idee voor je zaak?
Sarah Denruyter: “Zoals veel andere studenten, stond ook mijn wereld stil
toen in maart 2020 de deuren van UHasselt sloten. Als student van de derde
bachelor Interieurarchitectuur had mijn creatieve ziel nood aan iets nieuws, iets
spannends, om deze ongewone tijd door te komen. Al snel wist ik dat ik een
passie had gevonden in het maken van epoxy juwelen met echte gedroogde
bloemen. Na 2 maanden vol wandelingen, bloemen drogen en epoxy gieten,
zag ik dat er meer potentieel zat in mijn nieuwe hobby. Ik besloot de eerste stap
te zetten door contact op te nemen met StudentStartUP om me bij te staan bij
de opstart van mijn eigen zaak. Densa Design werd opgericht op 25 augustus
2020. Als je mij 6 maanden voor de start had verteld dat ik mijn eigen zaak zou
beginnen dan had ik je waarschijnlijk gek verklaard. Ik had nooit gedacht dat
ondernemen in mijn bloed zat, maar zoals men zegt: ‘Wie niet waagt, niet wint.’
En wat ben ik blij dat ik het gewaagd heb.”

Wat heb je tot nu geleerd rond ondernemen?
Sarah Denruyter: “Uit heel dit avontuur heb ik geleerd dat ik een enorme
voldoening krijg van het maken van producten met de hand. Elk stuk dat
ik ontwerp, is persoonlijk en uniek. Ik denk dat de verkoop daarom ook zo
vlotjes loopt. Daarnaast heb ik veel bijgeleerd over ondernemen, zoals zelf
de boekhouding voeren voor mijn eenmanszaak. Ik voel dat ik steeds steviger in mijn schoenen sta en kan met trots zeggen dat ik mijn eigen webshop
start na de zomer van 2021. Daarmee verlaat ik de veilige haven Etsy, een
bestaande online marktplaats voor handgemaakte en vintage producten,
en ga ik dus mijn eigen weg. Wat de toekomst betreft, ben ik benieuwd wat
er nog allemaal op mijn pad zal komen als student-ondernemer.”
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INDULGE
www.indulge.be

Bilal Sozer (master Revalidatiewetenschappen)

Wat is de naam van je onderneming en je bedrijfsactiviteit?
Bilal Sozer: “In juli 2020 startte ik met Indulge, een bezorgingsdienst voor
kant-en klare maaltijden. De voorbije jaren heb ik heel wat ervaring opgebouwd in de fitnessbranche als personal trainer en voedingsconsulent. Ik
wil gezond eten gemakkelijker maken zonder dat je zelf inkopen dient te
doen, te koken, af te wassen, enzovoort. Zo kan je fysiek en mentaal op je
best zijn.”
Welke gouden raad heb je als jonge ondernemer voor andere jongeren
die een zaak willen starten?
Bilal Sozer: “Als je rondloopt met een idee is het belangrijk dat je nadenkt
over de stappen die je moet nemen om het idee te realiseren. Je laat je best
adviseren door experten en mensen die in dezelfde sector actief zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je je idee eerst test, bijvoorbeeld bij een kleine
groep, voordat je het op de markt brengt. Zo krijg je snel een overzicht van
de sterktes en zwaktes van je product. Het laat toe om de waarde ervan
op te krikken, zonder al te veel geld te investeren. Wees kritisch, analyseer
je concurrenten en zorg ervoor dat je product of dienst vele malen beter
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is. Je wilt niet in een markt belanden waar je concurreert met honderden
andere ondernemingen die hetzelfde doen. De klant is en blijft koning, dus
zet je in de schoenen van je (potentiële) klant. Denk na wat de problemen
van de klanten zijn, welke opmerkingen ze hebben en hoe je bedrijf hier
een oplossing in kan bieden. Dit is het moeilijkste om te doen, maar je kan
deze vragen beter al vanaf het begin stellen, zodat je je visie en missie beter
kan uitwerken. Ook je goed documenteren vind ik zeer belangrijk. Zo lees
ik enorm veel en haal ik bijvoorbeeld meerwaarde uit interviews van CEO’s
over de hele wereld in de maaltijdbezorgingsservice.”
Waar zie je jezelf staan binnen 2 à 3 jaar?
Bilal Sozer: “De komende maanden heb ik wat meer tijd en kan ik me
meer op mijn doel toeleggen om tegen wanneer ik afstudeer, 1000 maaltijden per week te verkopen. Dan heb ik voldoende cashflow om een pand
te huren en extra werknemers aan te werven. Zelf wil ik me dan focussen
op mijn job als kinesist. Ik geloof er echt in dat dit haalbaar is, want de zaak
groeit exponentieel. Mocht het toch niet lukken, heb ik tenminste lekker
leren koken en zal mijn moeder niet bezorgd zijn dat ik niet gezond eet…”

“Een struikelblok dat ik verder dien te onderzoeken en uit te testen, is dat
ik wil leveren buiten Limburg, en zelfs in heel België en Nederland. De maaltijden worden verpakt in isomo dozen en moeten 48 uren tussen de 2 en
7°C vers blijven. Dan zou het in principe haalbaar moeten zijn om van 1000
maaltijden per week in Limburg, naar 10.000 maaltijden per week in België
en Nederland te gaan. Pas dan ga ik tevreden zijn, want dit is mijn aspiratie
van in het begin. Ik heb het helaas wel wat overschat, want ik dacht dat het
sneller zou gaan.”

In het begin deed ik alles zelf, maar dat lukte niet meer en daarom heb ik
werknemers ingeschakeld en opgeleid. Ik heb voor alle processen een stappenplan gemaakt, zodat de kans op fouten geminimaliseerd wordt en we
consistent kunnen zijn in onze werkwijze. Hierdoor kan ik veel gemakkelijker
taken uit handen geven en dit geeft je meer rust en overzicht in het bedrijf.”

Wat is de belangrijkste ondernemersles die je het voorbije jaar hebt geleerd?
Bilal Sozer: “Het belangrijkste dat ik in mijn opstartjaar geleerd heb, is om
het hele proces, van bestelling tot levering, te automatiseren en te delegeren.
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YERBA MATE
BELGEIUM
www.yerbamatebelgium.store/nl/

Pieter Caubergh (2/3 bachelor Handelswetenschappen)
Vanwaar komt je passie om te ondernemen?
Pieter Caubergh: “Een bedrijfje starten, het proberen te laten draaien en doen
groeien, heeft me altijd al getriggerd. Ik hou van verkopen, business en ondernemen. Dat is ook de reden waarom ik Handelswetenschappen ging studeren.
Ik wil later geen spijt hebben van niet alles uit mijn leven te hebben gehaald wat
eruit te halen viel. Ik wil zo goed en zo lang mogelijk mijn dromen en doelen
nastreven. Toen ik yerba mate - een traditionele Zuid-Amerikaanse drank met
heel wat gezondheidsvoordelen – ontdekte, wilde ik de sprong wagen en in
november 2020 startte ik de webshop Yerba Mate Belgium.”
Welke grote ondernemersdroom koester je?
Pieter Caubergh: “Zowel persoonlijk als professioneel heb ik meerdere ambities, dromen, ideeën en doelen. Ik geloof dat voornoemde factoren erg verbonden zijn. Voetbal is altijd mijn passie geweest en ik ben dan ook erg dankbaar
dat ik profvoetballer bij KCV Westerlo mag zijn. Momenteel doe ik mijn uiterste
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best om de beste keeper te worden die ik zou kunnen worden en mijn profcarrière zo lang mogelijk te rekken. Daarnaast wil ik ook mijn diploma behalen en
de nuttige kennis en het netwerk dat ik hierbij uitbouw, laten renderen. Yerba
Mate Belgium is één van de vele ideeën waar ik mee rondloop. Maar momenteel is de combinatie van mijn studie, profvoetbal en mijn webshop wel zwaar
en heb ik weinig vrije tijd. Maar de dingen die ik doe, doe ik met hart en ziel en
zijn de opofferingen waard.”
Hoe loopt de zaak momenteel?
Pieter Caubergh: “Met Yerba Mate Belgium hoop ik stap voor stap te groeien
binnen België. De lijst met ideeën, plannen en ‘to do’s’ wordt dagelijks langer.
Ik hou van het hele proces en leer dagelijks uit de praktijk. Ideaal om ervaring
op te doen. In het prille begin verkocht ik voornamelijk aan familie, vrienden,
ploeggenoten. Beetje bij beetje is dit zich gaan uitbreiden met meer ‘onbekende’ klanten van over het hele land. Het doel is deze trend verder te zetten
en te groeien binnen de Belgische markt. Eerst rustig de zaak uitbouwen en
misschien lukt het me op een dag zelfs buiten onze landsgrenzen te verkopen.”

QUASO (SoccerImpoved)
www.instagram.com/soccerimproved/
Matthiece Nelissen (1ste master Handelsingenieur)

Welke ondernemersactiviteit voer je precies uit en vanwaar komt het idee?
Matthiece Nelissen: “Samen met een kameraad begeleid ik profvoetballers in het beheer en de groei van hun Instagram-accounts. Het is enkele marketingbureaus opgevallen dat we op heel korte tijd een account
kunnen boosten tot meer dan 100.000 volgers en nu beheren we ook de
Instagram-accounts van hun klanten. Om hier effectief een zaak rond uit
te bouwen, waren we genoodzaakt om over een eigen btw-nummer te
beschikken en in november 2020 zijn we gestart met onze vennootschap.
Het gaat veel sneller dan we hadden verwacht en we focussen nu meer
op onze eigen Instagram-account ‘Soccerimproved’, waar we onder meer
trainingsschema’s, tips voor revalidatie, en andere wetenswaardigheden op
posten. We willen dit verder uitbouwen tot een echte brand.”

Heb je tips voor studenten die overwegen te ondernemen?
Matthiece Nelissen: “De beste tip is dat ze gewoon iets moeten ondernemen. Als ze een idee hebben, moeten ze durven springen in plaats van
er te lang over blijven nadenken. Nadat we gestart zijn, gingen er al vele
deuren voor ons open. Daarnaast drijft de passie voor voetbal ons en is
het magisch dat we kunnen samenwerken met profvoetballers zoals onder
andere Burak Yilmaz, kapitein van de Turkse nationale ploeg en topschutter
van Lille.”
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ACCRETION
www.accretion.be/

Wouter Pardon en Kobe Leenders (schakeljaar informatica)

Hoe ben je op het idee gekomen?
Wouter Pardon: “Het idee BeamGo (een slimme, onbemande onthaalreceptie met persoonlijke ervaring) is eigenlijk ontstaan uit mijn bachelorproef
van PXL-Research. De concrete productie ervan kwam er op vraag van de
firma Leenders. Kobe Leenders contacteerde me hierover omdat hij wist
dat mijn bachelorproef in die richting zat, en zo ging de bal aan het rollen.
De klanten van Leenders waren zo tevreden over onze onbemande receptie
dat we de BeamGo nu aan meerdere bedrijven willen aanbieden.”
Wat zijn de plus- en minpunten van ondernemen volgens jullie?
Wouter Pardon: “Het belangrijkste pluspunt vind ik persoonlijk de vrijheid in
het nemen van beslissingen. Elke beslissing wordt natuurlijk wel eerst overlegd tussen Kobe en mij. Een minpunt zou het risico kunnen zijn dat we nemen. De eerste jaren zullen we enorm veel werk in de softwareontwikkeling
steken zonder er veel voor terug te krijgen. Als zou blijken dat er te weinig
belangstelling voor ons systeem zou zijn, zou dit wel een grote teleurstelling
vormen, zowel mentaal als financieel.”
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Hoe ervaren jullie de combinatie van het uitwerken van je ideeën en je
studies?
Wouter Pardon: “Tijd is een struikelblok. De combinatie studeren en werken is moeilijk en zwaar, zeker in het omschakelen van een professionele
bachelor naar een academische master. Dit schakeljaar, in combinatie met
een bedrijf, zorgt ervoor dat we niet veel vrije tijd meer overhouden. Een
goede planning helpt hier zeker bij.”

HANDEN UIT DE MOUWEN
Ondernemend leren door te doen: dat wil StudentStartUP opwekken via
de vele extracurriculaire activiteiten die we vanuit Pitch Please aanbieden,
maar ook door opleidingsonderdelen rond ondernemen aan de UHasselt
aan te reiken. Een derde voorname grondslag om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen, stellen we vast bij deelname aan brainstormevents
en businessplanwedstrijden. StudentStartUP sensibiliseert studenten hiervoor. We hebben de afgelopen jaren ondervonden dat wie tijd steekt in

dergelijke competities, op korte tijd zijn ondernemende vaardigheden en
kennis over ondernemerschap enorm kan versterken. Deze studenten dienen in een zeer korte tijdspanne veel op te zoeken, contacten te leggen
en uit hun comfortzone te treden. Ze worden op een toegankelijke manier
ondergedompeld in de wereld van netwerking, starters, ondernemers, expertiseplatformen, enzovoort.
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Multidisciplinaire opleidingsonderdelen

Prof. dr. Jelle Schepers
Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen
“Ondernemerschap zit de laatste jaren sterk in de lift en dat merken we
ook aan de toenemende interesse voor opleidingsonderdelen zoals Bouwstenen van Ondernemerschap, Ondernemerszin en Business Planning.
Als docenten ondernemerschap maken we een onderscheid tussen hard
skills en soft skills. Hard skills zijn leerbare vaardigheden die een potentiële
ondernemer moet beheersen, denk bijvoorbeeld aan de bouwstenen van
een businessplan, de belangrijkste onderdelen van een bedrijfsstrategie,
enzovoort. Iemand die wil ondernemen moet een minimale notie hebben
van dergelijke hard skills. Al deze ‘technische’ topics komen bijvoorbeeld
aan bod in het opleidingsonderdeel Bouwstenen van Ondernemerschap.
Het voorbije academiejaar volgden 105 UHasselt-studenten dit multidisciplinaire opleidingsonderdeel.”
“Daarnaast zetten we ook zeer sterk in op soft skills rond ondernemerschap
aan de hand van experience based learning. Een mooi voorbeeld hiervan
is het opleidingsonderdeel Ondernermerszin, waar we niet stil staan bij de
technische aspecten, maar wél bij de praktijk. Studenten worden in dit opleidingsonderdeel geïnspireerd door échte ondernemers en gaan ook zelf
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aan de slag als ondernemer. Het is leuk om te zien hoe studenten uit verschillende faculteiten zoals Rechten, Architectuur, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie na deze opleidingsonderdelen gebeten zijn door de
ondernemerschapsmicrobe. Het is echter niet onze bedoeling om van elke
student een ondernemer te maken. We willen studenten wél helpen uitzoeken of ondernemerschap iets voor hen is.”
“Het is onze rol om ook studenten buiten de faculteit Bedrijfseconomische
wetenschappen te laten proeven van ondernemerschap. Of je een ondernemende mindset hebt, staat in mijn ogen ook volledig los van welke opleiding je volgt. We stellen vast dat de laatste jaren méér en méér studenten
uit een niet-economische opleiding écht wel de capaciteiten hebben om
een goede ondernemer te worden. Met ons ondernemerschapsonderwijs
proberen we deze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
sprong als ondernemer. Als je studenten uit verschillende faculteiten samen zet in een brainstormsessie met de opdracht om iets te ondernemen,
komen hier vaak heel interessante dingen uit. Met de juiste begeleiding
kunnen deze multidisciplinaire teams ook knappe projecten realiseren. De
events die de laatste jaren georganiseerd werden door onze studenten Ondernemerszin zijn hier een mooi voorbeeld van. Ik ben ervan overtuigd dat
als we als universiteit blijven inzetten op deze multidisciplinariteit, dat we in
de toekomst nog leuke dingen kunnen doen.”

23

11/05/2021

Studenten Ondernemerszin
organiseerden Innovation Island
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466 kijkers

Dat opleidingsonderdelen zoals Ondernemerszin een positieve impact
hebben op de persoonlijke ontwikkeling van de studenten, horen we vaak.
Frederyk Sevens is zo een student. Toen hij Ondernemerszin volgde gedurende het academiejaar 2017-2018, ontmoette hij tijdens de uitreiking
van de JCI award (een groot netwerkevent waar we onze studenten op
een laagdrempelige manier willen laten kennismaken met meer dan 1.000
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jonge ondernemers, managers, politici en socio-economische vertegenwoordigers) één van de genomineerden, met name Koen Janssen, CEO
van HR-dienstengroep ITZU. Ze babbelden, wisselden kaartjes uit, hielden
contact en een jaar later kreeg Frederyk een topjob aangeboden als hoofd
van ITZU Polska…

Prof. dr. Jelle Schepers: “Ook binnen de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen hebben onze studenten de mogelijkheid om gedurende hun
opleiding te kiezen voor specifieke ondernemerschapsvakken. Zo werd vorig academiejaar binnen de master TEW nog het Ondernemerschapsproject in het leven geroepen. In dit project gaan studenten zich gedurende een
volledig semester engageren om voor een écht bedrijf met groeiambities,
een volledige groeistrategie uit te werken. Studenten plaatsen zich als het
ware in de schoenen van de ondernemer. Met dit project proberen we de
ondernemende mindset van onze studenten te triggeren én beogen we
als ‘civic university’ een sleutelrol te spelen binnen het ondernemend landschap in Limburg. De lovende reacties van deelnemende bedrijven zoals
Machiels Building Solutions, Cent Pur Cent of Nelissen, tonen alvast aan
dat die ondernemende mentaliteit bij onze economiestudenten zeker aanwezig is. Ik zie absoluut mogelijkheden om in de toekomst ook studenten
uit andere faculteiten te betrekken bij dergelijke initiatieven. “
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Small business projects

De studenten uit het tweede jaar Handelswetenschappen volgen het opleidingsonderdeel Ondernemen. Dit is een intens traject waarbij ze onder de
veilige vleugels van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) alle stappen van
productontwikkeling tot branding en sales overlopen en gedurende een half
jaar een Small Business Project (SBP) dienen op te starten. Het gaat om
een échte onderneming die operationeel wordt uitgerold.
Elk jaar reikt StudentStartUP een geldprijs uit aan een zeer verdienstelijk
SBP. Het voorbije academiejaar viel Barfum (www.barfum.be/) in de prijzen
omdat ze met een sterk team, een uniek product in de markt hebben gezet.
De studenten toonden hierbij heel wat ondernemende vaardigheden.
Arthur en Simon hebben de ambitie om effectief een eigen zaak uit te bouwen. Ze gaan verder met hun startersidee Barfum en werken de opstart van
hun eigen onderneming verder uit onder begeleiding van StudentStartUP.
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Van links naar rechts:
Victor Beckers, Simon Marneffe, Arthur Vandelaer, Marlien Schots en Chelsey Lenaerts
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PXL en UHasselt participeerden aan de derde editie van de Jong Voka Gen
Z Award. Dit is een businessplanwedstrijd waarbij studenten 15.000 euro
cash en voor 10.000 euro aan opleidingen bij Voka – KvK Limburg kunnen
winnen. De 4 finalisten krijgen sowieso een jaar gratis lidmaatschap bij Jong
Voka Limburg om hun professioneel netwerk vorm te geven.
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Wedstrijden

Naar aanloop van deze Gen Z Award zette UStart Hasselt - een club van
studenten binnen UStart Belgium, die events rond ondernemen aanbiedt
aan studenten - een online hackathon op touw om ideeën te genereren
voor de Gen Z Award. Maar liefst 21 van de 30 deelnemers waren UHasselt-studenten.
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Previ Fit
Uiteindelijk schreven 33 studenten van PXL en 18 van UHasselt zich in
voor de Gen Z Award. Jong Voka selecteerde uit de businesstemplates
10 teams onder wie 8 van de UHasselt. Na een pitchnamiddag bleven 3
laureaten van UHasselt en 1 van PXL over:

een fitnesscentrum dat er specifiek op gericht is
om preventief de levenskwaliteit en functionaliteit bij ouderen te verbeteren

2021
rg – 20/04/
e in Limbu
Bron: Mad

Sofie Van Wesemael (master Revalidatiewetenschappen)
Dries Paulissen (master Handelswetenschappen)
Sarah Cops (alumnus Revalidatiewetenschappen)
Hanne De Bruyckere (master Psychologie KULeuven)
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een modern toestel dat uw geopende fles wijn
voor meerdere weken kwaliteitsvol bewaart

een digitaal leerplatform op maat
voor leerlingen van het lager onderwijs

Lauren Boes, Amber Cuppens, Maud Hinoul, Emma Lowist
en Pauline Roman (2de bachelors Handelswetenschappen)

Seppe Van Daele (master Handelsingenieur Beleidsinformatica)

burg –
Bron: Made in Lim
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22/04/2021

Wijsr

Limburg –
21/04/2021

Spencivino
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Van links naar rechts: Emma Lowist - Lauren Boes - Amber Cuppens - Pauline Roman - Maud Hinoul
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Op donderdagavond 29 april vond de
livestream plaats van de uitreiking van
de Gen Z Award. De beoordeling van
de finalisten groeide uit tot een ‘close
call’. Spencivino sleepte uiteindelijk de
Gen Z Award in de wacht. Spencivino
was ook 1 van de 5 Vlaamse finalisten
van Vlajo voor de felbegeerde titel Dé
SBP van het jaar 2021 en won exact
een week na de Gen Z Award, ook
deze titel. De vijf enthousiaste dames
verfijnen momenteel hun businessmodel met ondersteuning van StudentStartUP en willen binnenkort effectief
de markt op gaan. De 15.000 euro om
hun zaak op te starten, kunnen ze dus
zeker goed gebruiken.
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DOCTORANDI IN THE SPOTLIGHT
In april 2020 wilden we vanuit Pitch Please een exclusieve 3-daagse workshop voor PhD-studenten en postdoctorale onderzoekers organiseren, met
als doel om hen een businessperspectief te bieden op hun eigen onderzoek
en het zakelijk potentieel ervan te ontdekken. Helaas kon dit niet plaatsvinden omwille van COVID-19 en organiseerden we in oktober een onlineversie voor 12 deelnemers.
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Steven Van Hoof
Innovation & Spin-Offs - Tech Transfer Office
“Op vraag van Pitch Please hebben we een specifiek programma uitgestippeld voor doctoraatsstudenten om hun onderzoek te leren valoriseren via
innovatieve technieken en methoden. Zo konden ze hun ondernemende
skills ontwikkelen. De uitwerking van deze workshop gebeurde met UHasselt Tech Transfer Office en StudentStartUP, gesteund door de AUHL en
de Doctoral Schools. De combinatie van een online voorbereiding, aangeboden door EIT InnoEnergy, en de online workshop met veel interactie
tussen de deelnemers en begeleiding van de ervaren coaches van Noventus, zorgde voor een leerrijk traject voor de deelnemers. We zijn blij met de
resultaten, en zien op korte termijn de eerste deelnemende projecten al tot
een succes leiden.”
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EEN BLIK VOORUIT 2021-2022
We hopen dat het academiejaar 2021-2022 ruimte zal geven om terug
fysieke bijeenkomsten te organiseren zodat onze ondernemende studenten
kunnen sparren met gelijkgestemden, ervaringen kunnen uitwisselen, maar
ook op een laagdrempelige manier leren om hun netwerk uit te bouwen.
Vóór COVID-19 richtten we alleen maar fysieke events in, tijdens COVID-19
vond alles uitsluitend via digitale weg plaats. Dit had een onverwacht
neveneffect, namelijk dat de inschrijvingscijfers voor de webinars zeer
hoog lagen. Beide werkvormen blijken voor- en nadelen te bevatten, zodat
we volgend academiejaar opteren om een hybride aanbod uit te testen.
Hierbij gaan we meer inzetten op het digitaal én fysiek verbinden van
ondernemende studenten over de 4 Limburgse instellingen voor hoger
onderwijs heen. Via de vernieuwde Pitch Please-website willen we een
digitale ontmoetingsplaats beschikbaar stellen, waar studenten ideeën
aan elkaar kunnen voorstellen, tips delen en nieuwe samenwerkingen
laten ontstaan. Om met elkaar te connecteren en een communitygevoel te creëren, zullen we via een aparte LinkedIn-groep de studenten
samenbrengen.
Aansluitend introduceren we de Pitch Please Club. Na een korte inleidende
inspiratietalk door disruptieve, innovatieve denkers en rolmodellen,
krijgen de studenten de mogelijkheid om zich aan elkaar voor te stellen
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door middel van een korte pitch. Ze kunnen tevens hun specifieke vraag
aan de groep voorleggen. Op die manier worden studenten niet alleen
geïnspireerd, er wordt bovendien de mogelijkheid gecreëerd om te leren
een netwerk op te bouwen. Zo kunnen de studenten zich introduceren in
het bestaande, Limburgse startup-landschap. Bijkomend zullen met deze
Pitch Please Club bijeenkomsten plaatsvinden op locaties binnen het
Limburgse incubatorennetwerk, zodat we bruggen kunnen bouwen tussen
ondernemende studenten van de verschillende kennisinstellingen, het
bedrijfsleven, lokale overheden, middenveldorganisaties, enzovoort.
Naast de Pitch Please-events kan StudentStartUP exclusief voor UHasseltstudenten ook vragen op maat uitwerken. Wat de begeleiding en coaching
van UHasselt-studenten met een startersidee betreft, gaat StudentStartUP
verder op de ingeslagen weg en hopen we opnieuw vele inspirerende
gesprekken te mogen voeren, te blijven groeien en evolueren. Hierbij gaan
we ook ons netwerk van experten en adviesverleners verder verbreden om
onze studenten optimaal bij te staan. Op onderwijsvlak zullen we ten volle
projecten of opleidingsonderdelen die een multidisciplinaire aanpak wensen
uit te rollen, ondersteunen.
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ACTIVITEITEN IN DE PIJPLIJN
Hieronder volgt een blik op de Pitch Please-kalender
2021-2022, waarbij we duidelijk de keuze hebben gemaakt voor het triggeren van een grote massa studenten met een ondernemende mindset. Voor de inhoud
van de informatiesessies én workshops zal de klemtoon liggen op het vinden van een goed idee, op het
creatief, ondernemend denken en op het ontwikkelen
van ondernemende skills. Aangevuld met fysieke inspiratiesessies waarbij de nadruk ligt op samenwerken en
netwerken.

Oktober 2021
06/10

▪ Student Take Off
▪ Start opleidingsonderdeel Opmaak Businessplan

November 2021

08/11
▪ Pitch Please Promotour
18/11		
▪ Pitch Please Kick Off Inspiratiecafé
30/11		
▪ Pitch Please Webinar: hoe kom ik op een goed idee?

December 2021
07/12
14/12
16/12
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▪ Pitch Please Workshop: creative thinking
▪ Pitch Please Webinar: starten als student-ondernemer  
▪ Pitch Please Workshop: creative thinking
  ▪ Pitch Please Club

Februari 2022		

17/02
22/02
24/02

▪ Pitch Please Webinar: value proposition
▪ Pitch Please Workshop: value proposition
▪ Pitch Please Workshop: value proposition
▪ Pitch Please Club
▪ Hackathon UStart – Gen Z Award
▪ Businessplanwedstrijden Start Academy en Gen Z Award
▪ Start opleidingsonderdeel Ondernemerszin
▪ Start opleidingsonderdeel Bouwstenen van Ondernemerschap

April 2022			
21/04

▪ Pitch Please Workshop: pitchen
▪ Pitch Please Club

Mei 2022 			

05/05
12/05

▪ Jong Voka Gen Z Award uitreiking
▪ Pitch Please Slotevent

Maart 2022		
10/03
15/03
17/03
24/03

▪ Pitch Please Webinar: business model navigation
▪ Pitch Please Workshop: business model navigation
▪ Pitch Please Inspiratiecafé
▪ Pitch Please Hackathon Local Talents
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CONTACT

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