
Jaarrapport
2021-2022



2

 INHOUD
Woord vooraf 3 

Investeren in de toekomst van onze studenten 4

Inspireren tot ondernemingszin 5

Starten met een eigen zaak 10 
• Student-ondernemers 13 
• Alumni-ondernemers 15 

Ondernemende studenten 17 
• Studenteninitiatieven 17
• Businessplanwedstrijden 18
• Externe events 19

Ondernemend onderwijs 20
• Multidisciplinaire opleidingsonderdelen 20
• Small Business Projects 23
• School voor Educatieve Studies 25

Ondernemen doe je niet alleen 26 

Vooruitblik 27

Activiteiten academiejaar 2022-2023 28

Contacteer ons 30

Aan de 
universiteit 
van vandaag 
kan je je 
ondernemende 
ambities 
waarmaken.



3

 WOORD VOORAF

In dit jaarverslag stellen we u graag de resultaten voor van onze werking StudentStartUP UHasselt tijdens het 
academiejaar 2021-2022. We hadden bij de aanvang gehoopt om het merendeel van de events fysiek te kunnen laten 
plaatsvinden, maar door COVID-19 werden we opnieuw genoodzaakt om ons programma deels online te organiseren. 
Desalniettemin hebben we ons opnieuw 200% ingezet om onze missie waar te maken: studenten inspireren en 
uitdagen om te bouwen aan een ondernemende toekomst. Zo geven we hen kansen om hun ideeën, dromen en 
vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Studenten die experimenteren rond ondernemerschap staan 
immers sterk in het leven en verwerven een breed palet van inzetbare competenties. StudentStartUP constateert dat 
eenmaal een student besmet is met het ondernemersvirus dit lang blijft nawerken en er geen vaccin tegen bestand 
is… Vandaar dat we ook in het academiejaar 2022-2023, samen met onze partners, de studenten de weg willen 
wijzen, hen informeren en inspireren om hun leven ondernemender te maken.

We wensen u veel leesgenot en kijken uit naar uw terugkoppeling.

 
Prof. dr. Piet Pauwels Els huysman
Decaan Bedrijfseconomische wetenschappen Coördinator StudentStartUP UHasselt 
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UHasselt investeert onder meer via StudentStartUP in de latere carrière van haar studenten. In iedere job die een student later gaat uitoefenen -vrij beroe-
per, docent/leerkracht, ambtenaar, zelfstandige, bediende of ondernemer- zullen de soft skills steeds belangrijker worden en het verschil maken. Ook bij 
de overheid is er een sterk besef dat ondernemende competenties een must zijn om onze welvaart en welzijn te garanderen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de 
subsidies die we ontvangen voor Pitch Please, een project waarmee we events rond intra-en entrepreneurship organiseren. Hiervoor werken we samen 
met de steden Hasselt en Genk, UCLL, LUCA en PXL, en dit in het kader van het VLAIO-ecosysteem dat in alle Vlaamse studentensteden de onderne-
merszin en het ondernemerschap bij jongeren wil aanwakkeren. Tijdens het voorbije academiejaar voltooiden we het tweede van de vier projectjaren. 

 INVESTEREN IN DE TOEKOMST VAN ONZE STUDENTEN 
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We willen dat onze studenten niet alleen academische kennis opdoen om een diploma te behalen, maar hen ook aanzetten om -aanvullend- uit hun 
comfortzone te komen en hun ondernemende talenten te ontwikkelen. Hiertoe organiseerden we onder de koepel van Pitch Please het afgelopen acade-
miejaar heel wat evenementen, boordevol informatie, vorming, inspiratie en netwerking. We kiezen er telkens voor om ons doel te bereiken aan de hand 
van inspirerende rolmodellen die hun kennis en expertise rond ondernemerschap bevattelijk kunnen doorgeven in motivationele verhalen. ‘Al doende leert 
men’ en ‘zien ondernemen, doet ondernemen’ zijn 2 motto’s die StudentStartUP op deze manier daadwerkelijk in de praktijk brengt.

 INSPIREREN TOT ONDERNEMINGSZIN 

EVENTS

Omwille van COVID-19 bood Pitch Please de meeste events online aan, 
waarbij we een mix vooropstelden van opstartgerichte thema’s tot meer al-
gemene topics om de ondernemende soft skills te verscherpen. De UHas-
selt-studenten toonden ook afgelopen academiejaar een grote interesse 
in ons aanbod. Wie de avond zelf niet kon deelnemen, kreeg achteraf de 
opname doorgestuurd.
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Begin november organiseerden we -zoals de voorbije jaren- een brede actie in de vier Limburgse instellingen voor hoger onderwijs om de studenten te 
laten kennismaken met ons aanbod. Bij UHasselt installeerden we op maandag 8 november een fotostudio, waar studenten een professionele foto konden 
laten nemen voor hun CV en sociale media. Ze kregen tevens tips en tricks om hun LinkedIn-profiel te pimpen.

Limburg
dinsdag 9 november 2021

26

LI

ZONHOVEN

Pedagoog Pedro De 

Bruyckere neemt je 

mee in de wondere 

wereld van jongeren

Zijn hedendaagse jongeren braver 

dan vorige generaties? Maakt hun 

smartphonegedrag hen associaler? 

Op die vragen krijg je een antwoord 

tijdens een lezing van Pedro De 

Bruyckere, pedagoog en onderzoe-

ker aan de Arteveldehogeschool in 

Gent. De lezing wordt georgani-

seerd door Huis van het Kind 

Zonhoven in samenwerking met 

Opvoedingswinkel Hasselt en vindt 

plaats op dinsdag 30 november om 

19.30 uur in GC Tentakel op de 

Kneuterweg in Zonhoven. Je kan de 

lezing volledig gratis bijwonen 

maar inschrijven is verplicht. Meer 

informatie via www.zonhoven.be/

dejeugdistegenwoordig.

HEUSDEN-ZO
LDER

Verhaal over 

Afghaanse vluchteling 

in toneelvoorstelling 

gegoten
Leo Bormans, een getalenteerde 

auteur en spreker, schreef samen 

met Qadir Nadery, een Afghaanse 

vluchteling, de roman ‘De knikkers 

van Qadir’. Een intens en emotioneel 

verhaal gebaseerd op waargebeur-

de feiten. Op basis van hun boek 

heeft productiehuis ‘HetGevolg’ een 

meeslepende voorstelling gemaakt 

van Qadir zijn verhaal. De voorstel-

ling wordt uitgegeven door 

productiehuis ‘HetGevolg’ in 

samenwerking met ‘Het Laatste 

Bedrijf’. De teksten zijn geschreven 

door Leo Bormans en Qadir Nadery 

en het stuk wordt geregisseerd door 

Stefan Perceval. De voorstelling 

vindt plaats op woensdag 17 

november van 20.15 tot 21.45 uur in 

CC Muze in Heusden-Zolder. 

Tickets en meer informatie via 

www.heusden-zolder.be.

Vanaf 18 november kunnen 

alle Limburgse studenten op-

nieuw terecht bij ‘Pitch Please’, 

waarvoor de UHasselt gisteren 

samen met de drie andere ho-

ger onderwijsinstellingen en 

de stad Hasselt en Genk de af-

trap al gaf. Zo konden studen-

ten gisteren op UHasselt-cam-

pus Diepenbeek terecht bij een 

stand waar ze professionele 

foto’s van zichzelf lieten ma-

ken voor hun LinkedIn-profi el. 

«Dat is tenslotte je digitaal visi-

tekaartje en cv. Het helpt je om 

nieuwe mensen op een laag-

drempelige manier te ontmoe-

ten én om elke dag bij te leren 

van anderen. Wil je echt pro-

fessioneel ontdekt worden, 

dan kan je vandaag niet zonder 

dergelijk medium», aldus Jan 

Louis De Bruyn, starterscoach 

van LUCA School of Arts.

En dat is nog maar het begin. 

Zo pakken de hogeronderwijs-

instellingen uit met een gloed-

nieuw ‘Pitch Please’-program-

ma, met op 18 november het 

eerste inspiratiecafé van dit 

academiejaar. «De centrale 

gast van die avond is basket-

ballegende Ann Wauters, met 

verder op de line-up UHas-

selt-professor Pieter Vande-

kerkhof en Marc Beenders, die 

hun boek ‘Soft Skills’ zullen 

voorstellen. Ook Clio Hend-

rickx tekent present: als Livia 

Award-winnares zal zij het on-

dernemersverhaal van haar 

zaak ‘Les Soeurs’ met haar 

twee zussen vertellen. Kortom 

hét ideale moment voor de 

jongeren om zich te laten in-

spireren door ondernemend 

talent van Vlaamse, Limburgse 

en lokale bodem.»

Impact corona
Het Vlaams Agentschap Inno-

veren en Ondernemen onder-

steunt en subsidieert ‘Pitch 

Please’ ook dit jaar, en zal dat 

wegens succes ook de komen-

de drie jaar doen. «De impact 

van het coronavirus op de on-

dernemerszin van de studen-

ten was namelijk eerder posi-

tief dan negatief», benadrukt 

Rik Dehollogne (N-VA), sche-

pen van Economie. «Zo namen 

liefst 2.000 studenten uit onze 

Limburgse hogeronderwijsin-

stellingen deel aan de digitale 

activiteiten van ‘Pitch Please’, 

en 400 studenten toetsten hun 

startersidee af. Meer dan 170 

studenten (voor de UHasselt al-

leen al 30 studenten méér dan 

het jaar ervoor, red.) startten 

dan weer effectief hun eigen 

onderneming op. Iets wat we 

als stad maar al te graag aan-

moedigen. Dankzij de komst 

van deze ondernemers blijft 

ook onze stad groeien en ver-

nieuwen.»

Cocktailtruck
Arne Motmans, 24-jarige mas-

terstudent Kinetherapie aan 

de UHasselt, is daar één van. Zo 

richtte hij samen met een ka-

meraad zijn eigen, rondreizen-

de cocktailtruck  ‘Le Bar’  op. 

«Dat is zoals een foodtruck, 

maar dan met cocktails en 

mocktails», vertelt Arne. 

«Daarmee trokken we afgelo-

pen zomer al naar Has-

pengouw Zingt, en we hebben 

ook al wat andere evenemen-

ten achter de rug. Of dat te 

combineren valt met mijn stu-

dies? In het begin is het nog 

wat zoeken, maar het is heel 

leuk om te doen. We krijgen 

veel enthousiaste reacties en 

dat geeft voldoening.»

«Maar met ‘Pitch Please’ willen 

we niet alleen nieuwe onder-

nemingen in de hand werken», 

verduidelijkt Els huysmans 

van StudentTartUP Uhasselt. 

«Wél willen we elke student de 

kansen aanbieden om zijn of 

haar ‘soft skills’ aan te scher-

pen. Denk aan leren brainstor-

men, een pitch voorstellen, of 

inderdaad je professionele ac-

counts op sociale media een 

boost geven. Het maakt niet uit 

wat je precies doet, maar de 

extra vaardigheden die je aan-

leert door meer te doen dan 

enkel met je neus in de boeken 

te zitten, is van primordiaal be-

lang voor je dagelijks leven én 

je carrière», aldus huysmans. 

‘PITCH PLEASE’-PROJECT KRIJGT VIJFDE EDITIE NA GROOT SUCCES

«Vorig jaar 2.000 studenten met ondernemerszin»

HASSELT

‘Pitch Please’ van UHasselt, Hogescho-

len PXL, UCLL en LUCA School of Arts 

en de steden Hasselt en Genk gaat vanaf 

volgende week opnieuw van start. Dat 

inspiratieproject helpt studenten om hun 

ondernemingsambities waar te maken, 

en mét succes. Meer dan 170 studenten 

startten het afgelopen academiejaar hun 

eigen onderneming op, en 400 studen-

ten stelden hun startersidee voor.
GIULIA LATINNE

Eén van de studentenondernemers is UHasselt-student Arne Motmans (rechts achteraan), 

die samen met zijn kameraad een eigen cocktailbar oprichtte. Foto Arne Motmans

De Hasseltse onderneemster 

Caroline Rigo van het populaire 

merk ‘Cent Pur Cent’ pakt uit met 

een gloednieuwe, eerste ma-

ke-uplijn voor kinderen.

De kindermake-upboxen zijn 

‘peppaproof’, wat betekent dat de 

inhoud niét getest is op dieren. 

Bovendien wil de Hasseltse on-

derneemster kinderen niet aan-

zetten om zich te maquilleren, 

maar wél dat ze in hun ontdek-

kingstocht bewust kiezen voor 

gezonde en veilige producten als 

ze het toch doen. In Café Beauté 

Onderneemster Caroline Rigo lanceert eigen eerste make-uplijn voor kids

HASSELT

Kinderen experimenteren al volop met de gloednieuwe 

kindermake-uplijn van de Hasseltse onderneemster 

Caroline Rigo. Foto Borgerho� 

Hasselt en Knokke, online en via 

het ‘Cent Pur Cent’-apothekers-

netwerk worden deze kinderma-

ke-upboxen vanaf nu voor jon-

gens en meisjes verspreid.

«Kinderen houden er nu eenmaal 

van om zich op jonge leeftijd al te 

verkleden en te schminken. Ik was 

verbaasd hoe snel mijn twee kin-

deren al voor de spiegel stonden 

in de badkamer», vertelt Caroline 

Rigo «Met een mama die actief is 

in de make-up was dat misschien 

niet verwonderlijk, maar een klei-

ne rondvraag bevestigde het fe-

nomeen dat zich in heel wat ge-

zinnen afspeelt. Mijn 

nieuwsgierigheid was zodanig 

geprikkeld, dat ik het bestaande 

aanbod van kindermake-up on-

derzocht. Het weinige dat ik vond, 

kwam vaak uit het buitenland en 

was qua samenstelling, kwaliteit 

en inhoud vaak teleurstellend. 

Daarom dat mijn team en ik intus-

sen een eigen kindermake-up lijn 

ontwikkelde voor jongens, meis-

jes en onzijdig», aldus Rigo.

Drie boxen
Met zijn groene kleurenpallet als 

thema, draait het bij de ‘Peppa Ti-

me’-box vooral rond relaxatie. 

Voor wie zich graag opmaakt, de 

nageltjes lakt of creatief experi-

menteert met verschillende kleu-

ren, is deze box ideaal. Om kleur-

rijk te stralen, zit er in de ‘Peppa 

Power’-box bijna hetzelfde als in 

de ‘Peppa Time’-box, alleen zit er 

hierin een roos mineraal ma-

ke-uppallet en een ander cadeau-

tje. En dan is er nog de gecombi-

neerde ‘Peppa & Ella’-box, waarbij 

Peppa samenwerkt met de jonge 

Ella, één van Rigo’s ambassadri-

ces. De boxinhoud is bestemd 

voor kinderen met power en pit.

De drie ‘Peppa’-kindermake-up-

boxen van het Belgische ma-

ke-upmerk Cent Pur Cent zijn 

vanaf nu beschikbaar in meer dan 

800 Belgische apotheken, online 

en in Café Beauté Hasselt een 

Knokke-Heist. Meer info over de 

‘Pepa’-kindermake-upboxen 

vind je op centpurcent.com. (GLH)

Bron: Radio 2 – 12/11/2021Bron: Het Laatste Nieuws – 09/11/2021
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08-12-2021 – Workshop ‘Hoe vind je een goed idee’
21 ingeschreven - 4 UHasselt

14-12-2021 – Webinar ‘Statuut student-ondernemer’
206 ingeschreven - 37 UHasselt

16-12-2021 – Workshop ‘Hoe vind je een goed idee’
19 ingeschreven – 4 UHasselt

17-02-2022 – Webinar ‘Business Model Canvas’
83 ingeschreven - 47 UHasselt

22-02-2022 – Workshop ‘Business Model Canvas’
18 ingeschreven - 11 UHasselt

Pitch Please Inspiratiecafé in de Oude gevangenis | 18/11/2021

|   104 inschrijvingen onder wie 39 UHasselt studenten   |

24-02-2022 – Workshop ‘Business Model Canvas’
12 ingeschreven - 8 UHasselt

07-03-2022 – Webinar ‘E-commerce’
85 ingeschreven – 24 UHasselt

10-03-2022 – Webinar ‘Business Model Navigation’
24 ingeschreven - 11 UHasselt

15-03-2022 – Workshop ‘Business Model Navigation’
9 ingeschreven - 3 UHasselt
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21-03-2022 – Webinar ‘Social media’
63 ingeschreven - 38 UHasselt

Online Pitch Please Inspiratiecafé in samenwerking met UNIZO Limburg

16/03/2022

|  107 inschrijvingen onder wie 39 UHasselt studenten  |

28-03-2022 – Webinar ‘Offline en online leren netwerken’
73 ingeschreven - 40 UHasselt
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21-04-2022 – Workshop ‘Pitchen en netwerken’
24 ingeschreven - 16 UHasselt

10/05/2022 – Pitch Please & UStart Late Night Show in de Versuz
87 inschrijvingen onder wie 32 UHasselt studenten 

21-04-2022 – Pitch Please ‘NetwerkClub’ 
 met rondleiding in de Corda Incubator
26 ingeschreven - 10 UHasselt



10

 STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoe-
fenen, het sociaal statuut van student-zelfstandige aanvragen. Het houdt 
in dat ze onder bepaalde voorwaarden van een aantal voordelen genieten, 
zoals vrijstelling van sociale bijdragen (als ze onder de 7.329 euro netto per 
jaar verdienen) en het behoud van de groeipremie. Er komt wel wat admi-
nistratieve rompslomp bij kijken. Zo moeten ze elk academiejaar opnieuw 
aantonen dat ze ingeschreven zijn als student voor minstens 27 studie-
punten.

Uit cijfers van UNIZO (Bron: www.unizo.be/nieuws-pers/statuut-stu-
dent-zelfstandige-wint-aan-populariteit) blijkt dat het statuut van stu-
dent-zelfstandige populairder is dan ooit. In heel België zijn er jaarlijks 9.127 
student-ondernemers actief, waarvan 70% in Vlaanderen. Tussen 2017 en 
2022 steeg het totale aantal met 87%. In Limburg tellen we 660 studenten 
met een eigen bedrijf, een quasi verdubbeling over de laatste 3 jaar. “Een 
bewijs dat in onze provincie goed werk wordt geleverd om via informatie 
en scholing de slaagkansen als ondernemer sterk te verhogen”, zegt Bart 
Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg (Bron: www.ma-
de-in.be/limburg/aantal-student-ondernemers-op-3-jaar-verdubbeld).

Deze tendens van het groeiende aantal starters onder de studentenpopula-
tie, stelt StudentStartUP dagelijks vast in de praktijk. Tijdens academiejaar 
2021-2022 begeleidden we 107 studenten die hun ondernemend idee wil-
den aftoetsen.



11

schakelstudenten
12

doctoraats
studenten

          3

Faculteit Architectuur 
en kunst   10

Faculteit Geneeskunde en
levenswetenschappen

4

School voor mobiliteits-
wetenschappen

4

Revalidatiewe-
tenschappen

6

Faculteit Bedrijfs-
economische we-
tenschappen   56

Faculteit Weten-
schappen

12

Rechten
6

Faculteit Industriële 
ingenieurswetenschappen  9

studenten die idee voorlopig niet 
uitwerken

8

studenten gestart 
als ondernemer

41

bachelors
57

met faciliteiten 
student-

ondernemer    
 11

studenten bezig met 
uitwerken idee

53

geïndividualiseerd 
traject

9

alumni
2

Educatieve master
3

masters
21

on
de
rn
em
er

die hun idee niet 
verder uitwerken   

5

STUDENTEN UHASSELT



12

De ons voorgelegde startersideeën situeerden zich tijdens het voorbije 
werkingsjaar doorgaans in dezelfde sectoren als de voorgaande acade-
miejaren. De toenemende digitalisering en sociale netwerken zijn én blijven 
sterke katalysatoren om een eigen zaak uit de grond te stampen. Met een 
smartphone en een laptop kun je immers al heel wat bereiken zonder grote 
investeringen te doen. Deze drempelverlagende factoren halen heel wat 
studenten over de streep om te ondernemen. Zo is het opzetten van een 
webshop enorm in trek. Vooral in goederen als (al dan niet zelf ontworpen) 
kleding, gezonde voeding en drank, en allerhande accessoires zoals kin-
derspeelgoed, juwelen, kaarsen en posters. Ook informatica-gerelateerde 
toepassingen, zoals de ontwikkeling van platformen, digitaal databeheer, 
ticketing en kleine herstellingen van hardware, scoren goed.

Tijdens het academiejaar 2020-2021 viel het al op dat steeds meer studen-
ten uit de faculteiten Revalidatiewetenschappen en Architectuur en Kunst 
via hun statuut van student-ondernemer de eerste stappen richting hun vrij 
beroep zetten, door aansluiting te zoeken bij een bestaand architecten-
bureau of kinepraktijk. Deze trend manifesteerde zich opnieuw het voor-
bije academiejaar. Daarnaast waren ook andere activiteiten in de zorg en 
sportsfeer (personal training, ouderenmassage, dansles aan mindervaliden, 
privézwemles en bikefitting) erg populair. Horeca- en eventgelieerde activi-
teiten, zoals foodtrucks, pop-up-bars en cocktailbars, waren in trek. Ook 
initiatieven in productontwikkeling, zoals de productie van een verstelbare 
bustehouder, een systeem om de laadkabel van elektrische wagens op te 
rollen of een beschermingshoes voor laptops passeerden de revue. We 
konden vaststellen dat in deze laatste categorie de start-ups iets meer tijd 

nodig hebben om hun businessmodel volledig uit te rollen en inkomsten te 
genereren. Daardoor neemt voor hen de begeleiding via StudentStartUP 
vaak meerdere academiejaren in beslag. 

FOKUS-ONLINE.BE

12     FRANCHISING

De ondernemingsdrang 

is niet te stoppen

Het ondernemerslandschap verandert in onzekere tijden. Bedrijfsmodellen 

die hun succes al bewezen hebben, geven een aangepaste omkadering aan 

een nieuwe generatie ondernemers. Nieuwe bedrijfsvormen zoals het student-

ondernemerschap zitten in de lift.

De coronapandemie heeft vele 

bedrijven in moeilijkheden 

gebracht; sommige zijn overkop 

gegaan, andere moesten rekenen op 

financiële steunmaatregelen van de overheid. 

Toch kun je in de Startersatlas 2021, 

opgesteld door Graydon, Unizo en UCM, 

stijgende starterscijfers zien: in 2020 werden 

in België 106.788 bedrijven opgericht; voor 

de eerste helft van 2021 staan er al 65.474 

starters op de teller. 

Wat drijft mensen om zelfs in crisistijd 

een bedrijf op te starten? Het wegvallen 

van de zekerheid van werk in loondienst 

speelt zonder twijfel mee. Een aantal 

werknemers dat al met het idee speelde 

om zelfstandig te worden, heeft de sprong 

gewaagd omdat hun baan als gevolg 

van de coronacrisis op de tocht kwam te 

staan. “Mensen willen hun professionele 

toekomst in eigen handen nemen en niet 

meer in de handen van een werkgever 

leggen”, zegt Nick Boury, franchise expert 

van franchise.be. “Het aantal kandidaat-

franchisenemers is in 2020 maar liefst 

met 192 procent gegroeid. Veel van hen 

hebben al ervaring opgebouwd door 

vorige commerciële activiteiten, willen 

hun zelfstandigheid behouden, maar 

zoeken meer zekerheid in een coronaproof 

vangnet van de franchisegever.” 

Els huysman, coördinator StudentStartUP 

van de UHasselt, ziet de toenemende digitali-

sering en de sociale netwerken als belangrijke 

katalysatoren om een eigen zaak uit de grond te 

stampen, vooral in de dienstensector. “Met een 

smartphone en een laptop kun je al heel wat 

bereiken zonder grote investeringen te doen. 

De opstart van een webshop of de ontwikkeling 

van een app vereist nauwelijks startkapitaal.”  

Deze drempelverlagende factoren hebben ook 

veel studenten over de streep gehaald om te on-

dernemen. Zij zoeken eerder naar oplossingen 

voor problemen in hun leefwereld en focussen 

vooral op innovatie en duurzaamheid. “Stu-

denten zijn bovendien veerkrachtig en laten 

zich niet afschrikken door de risico’s, de kans 

op falen of de crisis”, vervolgt Els huysman. 

“Ze beseffen dat het een grote carrièretroef is 

om ook in minder evidente omstandigheden 

eigen talenten te ontdekken en ondernemende 

vaardigheden te ontwikkelen. Dit ongeacht de 

latere carrièrekeuzes.”

Ook al is de insteek bij de starters verschillend, 

retail, voeding en diensten blijven de meest 

populaire sectoren; of het nu gaat om een 

supermarkt of eetgelegenheid te openen of via 

een eigen webshop foodboxen of zelfgemaakte 

juwelen te verkopen. De grote gemene delers 

bij de startende ondernemers zijn de wil om 

te leren, te groeien en zichzelf te ontplooien.  

“De perceptie van franchising is nog altijd 

traditioneel, maar het heeft zich zeker aan de 

nieuwe noden aangepast”, zegt Nick Boury, 

“ook hier heeft de digitalisering haar werk 

gedaan en is participatie troef. Franchisenemers 

worden veel meer dan vroeger betrokken bij 

conceptuele input en modernisering.”

Hogescholen en universiteiten hebben 

geijverd voor het statuut student-ondernemer, 

ondernemende keuzevakken in het 

leerprogramma opgenomen en leercentra 

opgericht waar studenten onder begeleiding 

hun ideeën kunnen concretiseren. “Alle 

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen 

zijn vertegenwoordigd in het Forum 

Ondernemend Hoger Onderwijs van 

VLAIO om ervaringen uit te wisselen en 

suggesties naar het beleid of wetgeving 

te doen”, bevestigt Els huysman. 

“Binnen StudentStartUP organiseren wij 

allerlei events rond ondernemen zoals 

inspiratiecafés, infosessies, workshops, 

hackathons en wedstrijden onder de naam 

Pitch Please in een sterk partnership met 

de steden Hasselt en Genk en de andere 

hogeronderwijsinstellingen in Limburg. Ons 

aanbod is afgestemd op het versterken van de 

ondernemende skills van de studenten.”

De nadruk ligt op je zelfontplooiing als 

starter in een bedrijfsomgeving die bij je past. 

Een ondernemende mindset en attitude zijn 

de sleutel tot succes, crisis of niet.

De wil tot zelfontplooing is de grote  

gemene deler bij startende ondernemers.

Door Marleen Walravens

Bron: De Standaard - Fokus Business Guide – 16/10/2021
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STUDENT-ONDERNEMERS

Dat we onze doelstelling realiseren om studenten extra competenties mee te geven die ze in hun latere carrière als 
werknemer, intrapreneur of entrepreneur kunnen gebruiken, blijkt uit diverse getuigenissen van UHasselt-studenten 
en alumni die via de kanalen van StudentStartUP zijn gepasseerd. 

Britta studeerde in 2018 af als interieurarchitect aan de UHasselt en startte 
als projectmanager in een bedrijf. Maar na een tijdje werd duidelijk dat ze haar 
passie wilde volgen en daarom richtte ze in april 2020 - midden in de corona-
lockdown - Friemel op, een webshop met zelf ontworpen speelgoed voor 
baby’s en jonge kinderen. Het voorbije academiejaar schreef ze zich ook in voor 
de educatieve master en combineerde ze haar studie met haar zelfstandige 
activiteit. 

Een tip die ze studenten wil meegeven, is om je horizon tijdens je studententijd 
te verruimen. Zelf zette ze zich in voor StuRa en de studentenvereniging SOFA. 
Dankzij deze nevenactiviteiten ontwikkelde ze extra vaardigheden die ze in het 
werkveld als werknemer en zelfstandige, ten volle kan benutten.

FRIEMEL
www.friemel.be

Britta Cerneels – Educatieve master Interieurarchitectuur 
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Van je passie je beroep maken: Sebastian doet het. Als 16-jarige begon 
hij met het sleutelen aan bromfietsen. Gefascineerd door techniek op 2 en 
4 wielen, richtte hij in 2019 zijn eigen zaak Allroad-Parts op waar hij vintage 
en retro motorfietsen recycleert in het enduro-segment. Diverse uitdagingen 
kruisten hierbij zijn pad, zoals een webwinkel, online marketing, een fysieke 
opslagplaats, leveringen aan klanten, enzovoort. Zijn grote dromen begonnen 
klein: van 5 onderdelen in een kartonnen doos tot een magazijn van momenteel 
2.000 onderdelen. Sebastian schakelt na zijn studie over van bijberoep naar 
hoofdberoep om zijn ondernemersdroom verder waar te maken.

Sarah is actief in personal training, small group trai-
ning en sportmassages. Ze begeleidt vooral vrouwen 
die graag wat meer willen bewegen en een gezonde-
re levensstijl wensen. Haar agenda is momenteel vol-
ledig volgeboekt. Een sterke groei op korte termijn, 
want ze startte haar eigen zaak tijdens de eerste 
Covid-19-lockdown in april 2020. Omdat ze als kind 
kinesist wilde worden, besloot ze om in 2021 de stu-
die Revalidatiewetenschappen aan te vatten. Zo zou 
ze geen spijt krijgen dat ze dit niet geprobeerd heeft. 
De combinatie ondernemen en studeren vindt ze 
vandaag best wel pittig en een goede balans vinden 
is niet evident. Ze merkt dat ze hierdoor minder van 
het studentenleven kan genieten, maar haar ambitie 
om te ondernemen is zo sterk dat ze dit erbij neemt. 
Na haar studies wil ze graag haar eigen bedrijfje ver-
der uitbreiden met focus op kinesitherapie, en dat in 
combinatie met haar huidige aanbod. 

ALLROAD-PARTS
www.allroad-parts.com

Sebastian Hulsbosch – 2de master Handelsingenieur 

Personal training 
en sportverzorging 
www.sarahswennenpt.com 

Sarah Swennen – 1ste bachelor Revalidatiewetenschappen 
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Tijdens zijn laatste academiejaar 2018-2019 kwam Bart Derenette op het idee 
om binnen het bedrijf van zijn vader een eigen tak uit te werken. Zo ontstond 
Derenette Machining Company: een service die met CNC-gestuurde metaal-
bewerkingsmachines totaaloplossingen aan klanten biedt. Volgens Bart zullen 
er altijd wel dingen mislopen als je een eigen zaak opstart, maar is het belang-
rijkste om toch te durven, te doen en door te zetten. Hoe cliché dit ook klinkt. 
“Durf ook hulp te vragen en ontwikkel iets waar je je mee kan onderscheiden”, 
luidt het devies van Bart.

Derenette 
Machining 
Company  
www.dmc-cnc.be 

Bart Derenette – Industrieel ingenieur 

ALUMNI-ONDERNEMERS



16

Vincent startte tijdens zijn studies 
Mobiliteitswetenschappen aan 
de UHasselt zijn eigen bedrijfje 
Reworked, dat autostoffering en 
metaalbewerking aanbiedt. Deeltijds 
werkt hij momenteel met veel passie in 
de Basic-Fit op campus Diepenbeek 
en geeft hij avondles bij Syntra in 
autostoffering. Vincent heeft al diverse 
startersideeën uitgewerkt zoals een 
eigen fitnesskledinglijn, Tiny House 
Constructies, enzovoort. Allemaal heel leerrijke ervaringen, maar nog niet 
succesvol genoeg. Samen met zijn broer, die mede-eigenaar is van Reworked, 
werkt hij nu in onderaanneming van het bedrijf Airobot, actief in de ontwikkeling 
van drones. Reworked voorziet hiervoor de hardware. Zo hebben de broers 
al zeer interessante projecten uitgevoerd, waarbij ze de eerste in de wereld 
zijn met een bepaalde technologie die momenteel getest wordt door de 
Amerikaanse spoorwegmaatschappij.

Gert Vervecken was één van de eerste studenten die te rade ging bij 
StudentStartUP. Na zijn studie Industrieel Ingenieur Elektromechanica, 
studeerde hij in 2017 af in het Postgraduaat Innoverend Ondernemen (PION) 
waar hij wilde uitpluizen of zijn ondernemersidee haalbaar was. Op 16 januari 
2017 richtte hij Golf Viktor op, een bedrijf waarvoor hij exclusief tuinmeubilair, 
poolhouses en wellnesruimtes op maat ontwerpt en bouwt met als specialiteit 
buitenkeukens. 

REWORKED
www.dmc-cnc.be 

Vincent Degronckel – Mobiliteitswetenschappen 

GOLF VIKTOR 
www.golfviktor.be 

Gert Vervecken – Industrieel ingenieur 
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Investeren in een ondernemende toekomst werpt duidelijk zijn vruchten af. De alumni die we via StudentStartUP 
de voorbije jaren tijdens hun studententijd hebben leren kennen, zijn het bewijs dat de voortrekkersrol die ze als 
student opnamen, hen later geen windeieren legt. Het mag gezegd dat studenten die tijdens hun studie hun onder-
nemingszin hebben ontwikkeld, een streepje voor hebben op de arbeidsmarkt. Bij opvolging van onze contacten 
bleek immers dat deze groep door werkgevers en andere betrokken stakeholders wordt geëvalueerd als zeer ster-
ke profielen die van aanpakken weten en bijgevolg alle professionele kansen weten af te dwingen.

STUDENTENINITIATIEVEN

StudentStartUP steunt volop studenteninitiatieven met raad en daad en 
linkt hen aan organisaties zoals Student Hotspot (www.studenthotspot.be).

www.huuradvieshasselt.be www.rebookit.be

www.ustartclub.com/hasselt

www.studentteach.be

juniorconsulting.be www.tedxuhasselt.eu

 ONDERNEMENDE STUDENTEN
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BUSINESSPLANWEDSTRIJDEN

Er zijn heel wat studenten die zich wagen aan businessplanwedstrijden zoals 
Start Academy van Vlajo en de Gen Z award van Jong Voka. Deelnemen aan 
dergelijke wedstrijden kan op heel korte tijd de ondernemende vaardigheden 
van de studenten een boost geven, en daarom geeft StudentStartUP hen 
graag een duwtje in de rug.  

Zo motiveerden we onze studenten om op 26 februari deel te nemen aan 
de Ondernemingshackathon, een initiatief van UStart in samenwerking met 
Jong Voka. 12 uur lang sloten 12 studenten, onder wie 3 van UHasselt, zich 
op om een vaag idee om te toveren naar een businessplan. Met dit plan 
konden ze -indien gewenst- deelnemen aan de Gen Z Award van Jong Voka.

Jong Voka richtte voor de 4de keer de Gen Z Award in, een businesswed-
strijd waaraan studenten van PXL en UHasselt kunnen deelnemen. 28 teams 
schreven zich in, waaronder 9 van de UHasselt. Bij de 9 finalisten bevonden 
zich 3 teams van UHasselt. Voor de vierde keer op rij was het een project van 
UHasselt dat de hoofdprijs mee naar huis mocht nemen.
  
Thijs Vandevelde, schakelstudent Industrieel Ingenieur, zag iemand prutsen 
met de oplaadkabel van zijn elektrische wagen en bedacht meteen een op-
lossing: de Roll-e, een oprolsysteem voor laadkabels. Met dit startersidee 
werd hij op woensdagavond 4 mei 2022, tijdens de awardshow, uitgeroepen 
tot grote winnaar van de Gen Z Award van Jong Voka. Daarnaast ging hij ook 
aan de haal met de innovatieprijs en de erkenning voor de beste market-fit. 
Thijs is in begeleiding bij StudentStartUP en heeft als ambitie om op korte 
termijn op zoek te gaan naar producenten om zijn Roll-e daadwerkelijk te 
kunnen uitrollen.

Van de 5 thematische prijzen schreef Thijs er dus 2 op zijn conto. Startup 
Arkai, ook van UHasselt, ging met de durzaamheidsprijs aan de haal. Arkai 
ontwierp een bh uit gerecycleerd polyester die tot 3 maten (van A- tot C-cup) 
meegroeit met je lichaam. 

26 februari 2022 – UStart Hasselt Ondernemingshackathon 

Bron: Made in Limburg – 04/05/2022
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Bron: Made in Limburg – 04/05/2022

EXTERNE EVENTS

Niet alleen de events die we vanuit Pitch Please zelf organiseren zijn in trek bij 
onze studenten. We stimuleren ook vanuit StudentStartUP de participatie aan 
interessante bijeenkomsten van partnerorganisaties. Steeds meer studenten 
zien het belang hiervan in om zo op een laagdrempelige manier hun netwerk 
uit te bouwen. Zo mochten we op 19 mei 2022 18 vrouwelijke studenten 
(gratis) de slotshow laten bijwonen van de UNIZO Limburg LIVIA Award. De 
beschikbare tickets vlogen direct de deur uit. Volgens de deelnemende stu-
denten werden ze geïnspireerd omdat deze awardshow rolmodellen in de 
kijker zet en hen bijgevolg triggert om zelf aan de slag te gaan.  

19 mei 2022 – Uitreiking UNIZO Limburg LIVIA Award 
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 ONDERNEMEND ONDERWIJS

MULTIDISCIPLINAIRE OPLEIDINGSONDERDELEN

Extracurriculair biedt UHasselt via StudentStartUP en Pitch Please tal van 
activiteiten aan waarbij studenten praktijkgericht kunnen leren ondernemen. 
Maar ook via het aanbod van multidisciplinaire opleidingsonderdelen rond 
ondernemen sensibiliseren we studenten tot een ondernemende mindset 
en attitude, en verrijken we hun kennis over ondernemerschap. 

“De afgelopen jaren stelden we telkens een groei vast in het aantal studen-
ten voor de opleidingsonderdelen rond ondernemen. Toch is erg opvallend 
dat tijdens academiejaar 2021-2022 in alle drie de overkoepelende onder-
delen (Ondernemerszin, Bouwstenen van Ondernemerschap, Business 
Planning) de stijging nog veel groter was. Dit is in lijn met de toenemende 
interesse rond ondernemerschap, en meer specifiek in het student-onder-
nemerschap. Je merkt dat een aantal studenten dat heel vastberaden is 
om later gaan te ondernemen, zelfs gelijktijdig meerdere van deze oplei-
dingsonderdelen volgen; dit om zoveel mogelijk geïnspireerd te worden en 
tegelijkertijd zich ook de theoretische fundamenten van ondernemerschap 
echt eigen te maken. Tot de meest opvallende doelgroep van deze op-
leidingsonderdelen behoren de studenten Revalidatiewetenschappen en 
Kinesitherapie, wat niet onlogisch is omdat een aantal onder hen later hun 
eigen praktijk wensen uit te bouwen. Wij als docenten zijn erg blij dat we 
hen hierin alvast kunnen begeleiden door hen meer te laten ontdekken over 
de wondere wereld van het ondernemerschap. 

Het drieluik van de opleidingsonderdelen sluit mooi op elkaar aan. Bouwste-
nen van Ondernemerschap bevat de theorie en studenten die dit gevolgd 
hebben, kunnen doorstromen naar Business Planning, waarin ze gecoacht 
worden om hun eerste versie van hun businessplan vorm te geven. Dit kan de 
opstap naar het daadwerkelijk opstarten van een eigen business alleen maar 
stimuleren. Studenten die nog in de ontdekkingsfase zitten en eerder geïn-
spireerd willen worden, die kunnen terecht bij het onderdeel Ondernemerszin. 

Prof. dr. Jelle Schepers, Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen
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Het belang van deze vakken werd dit jaar voor het eerst onderzocht door 
RCEF aan de hand van een masterproefstudie. In dit onderzoek werd via 
een experiment onderzocht of ondernemerschapsonderwijs aan de UHas-
selt een effect heeft op de ondernemende intenties van onze studenten. 
Uit de resultaten van deze studie blijkt dat het doceren van pure theorie 
(i.e. Bouwstenen van Ondernemerschap) geen significante invloed heeft. 
Echter, wanneer studenten tijdens een opleidingsonderdeel zelf aan de slag 
moeten, opdrachten moeten uitvoeren en de praktijk aan den lijve ondervin-
den, zoals het organiseren van een event en het bijwonen van ondernemen-
de events (i.e. Ondernemerszin), merken we wel een significante verhoging 
in hun intentie om te gaan ondernemen. Uit de academische literatuur we-
ten we dat ondernemende intenties bij uitstek de belangrijkste voorspeller 
zijn van effectief ondernemend gedrag. Dus als we meer ondernemerschap 
willen stimuleren bij onze studenten, zullen we moeten blijven inzetten op 
activiteiten rond praktijkgericht ondernemerschap, wat trouwens mooi aan-
sluit bij de civic-gedachte van de UHasselt. 

Voorlopig zijn er niet echt ambities om een nieuw opleidingsonderdeel in 
deze materie aan te bieden. Op termijn zou een echt ‘praktijkvak’ zoals 
Ondernemen in Handelswetenschappen wel een mooie aanvulling zijn. 
Door met multidisciplinaire teams een onderneming op te starten, worden 
vaardigheden ontwikkeld die vandaag op de arbeidsmarkt erg gegeerd zijn. 
Dit is momenteel echter een organisatorisch huzarenstukje waar we ons 
voorlopig niet aan wagen.”

Bron: Het Belang van Limburg - 15/09/2022
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T
wee weken geleden 

schreven we over 

FIRE, een nieuwe 

serie die de VRT 

lanceerde op het 

online platform 

VRT Max. Deze week zag de 

openbare omroep zijn fout in 

en werd de serie weer offline 

gehaald. Dat is maar goed 

ook. Het programma gaf de 

indruk dat iedereen in 1-2-3 

schatrijk kan worden. Maar 

in het beste geval waan je je 

even in Kortrijk. In het 

slechtste geval gaat een 

bedrieger aan de haal met je 

spaarcenten. Bedrog is van 

alle tijden. Wees op je hoede 

en laat je niet vangen. Be-

weert iemand dat je een 

gegarandeerd rendement kan 

behalen van 10 procent of 20 

procent op jaarbasis? Weet 

dan dat dat te goed lijkt om 

waar te zijn. En iets wat te 

goed lijkt om waar te zijn, is 

meestal ook niet waar.

Ook al is daarvan nog geen 

enkel bewijs, het lijkt erop dat 

in de serie die de openbare 

omroep twee weken lang op 

zijn platform had, reclame 

werd gemaakt voor een 

ordinair piramidespel. Dat is 

een heel eenvoudige truc om 

mensen op te lichten. Je 

spiegelt je slachtoffers een 

mooi, gegarandeerd rende-

ment voor en die mensen 

brengen je hun centen, zodat 

je dat voor hen kan ‘beleg-

gen’. Het geld wordt echter 

nooit belegd, al blijven 

mensen er lang van overtuigd 

dat de bedrieger, die door-

gaans goed kan acteren, geen 

bedrieger is. Af en toe is er 

een slachtoffer dat zich 

Laat je niet 
oplichten

PaePen oP 
donderdag

bewust is van zijn stommiteit 

en zijn geld terugvraagt. 

Vervolgens geeft de bedrieger 

niet thuis of komt hij aandra-

ven met allerlei excuses om 

het geld niet te moeten 

teruggeven.

Een piramidespel is van alle 

tijden. Miljoenen mensen 

hebben zich er al aan laten 

vangen en dagelijks komen er 

nieuwe slachtoffers bij. In het 

Engels noemt men een 

piramidespel al een kleine 

honderd jaar een ‘Ponzi 

scheme’, vernoemd naar de 

Italiaanse Amerikaan Charles 

Ponzi, die in de jaren 20 van 

de vorige eeuw mensen 

oplichtte door hen ofwel 50 

procent rendement te bieden 

op 45 dagen ofwel zelfs 100 

procent op 90 dagen. In de 

serie van de VRT worden nog 

veel mooiere winsten voorge-

schoteld van wel 7 procent per 

week. Een korte navraag in 

onze provincie leverde op dat 

het koppel dat de “belegging” 

aanprijst, gekend staat als 

“heel rijk”. Ik heb het ver-

moeden dat dit schone schijn 

is. 
Om een idee te krijgen van het 

fenomeen en om een mogelijk 

piramidespel aan te klagen en 

te stoppen, vragen we je 

medewerking. Ben je de 

afgelopen jaren gecontacteerd 

door iemand die je een 

gegarandeerd rendement 

heeft beloofd van 7 procent 

per week? Ben je zelf slachtof-

fer of hoorde je van iemand 

dat die slachtoffer werd? Geef 

ons dan een seintje via Voor 

U Opgelost op hbvl.be of bel 

op maandag tussen 12 en 14 

uur naar 011/87.83.53

Column

“Beweert iemand dat je een 

gegarandeerd rendement kan behalen 

van 10 of 20 procent op jaarbasis? Weet 

dan dat dat te goed lijkt om waar te zijn”

Pascal Paepen

Het gespecialiseerde medisch onderzoeks-

centrum Anima Research Center in Alken gaat 

nu ook voor Moderna een vaccin tegen het 

wintervirus RSV onderzoeken. “RSV zal zich 

bij de meeste mensen voordoen als niets 

meer dan een milde verkoudheid, maar bij 

ouderen en zeer jonge mensen kan RSV zelfs 

dodelijk zijn,” zegt CEO en hoofdonderzoeker 

dr. Erik Buntinx van ARC. “Er is tot nog toe 

geen vaccin tegen RSV. We zijn blij dat we nu 

eindelijk het farmabedrijf Moderna kunnen 

ondersteunen bij de ontwikkeling van een 

vaccin.” Het onderzoekscentrum mikt nog op 

minstens 200 deelnemers voor de studie. 

Eerder hielp ARC ook al Johnson & Johnson 

bij de studie van hun coronavaccin. (dc)

200
Cijfer van de dag

Anima Research Center 

onderzoekt vaccin 

tegen wintervirus RSV

UHasselt-professor bedrijfseconomie Jelle Schepers en coördinator Els huysman van StudentStartUp. 

Foto  Liesbeth Driessen

A
l zeven jaar op rij zet 

de UHasselt in op het 

stimuleren van stu-

denten om hun on-

dernemende vaar-

digheden te ontwik-

kelen en een eigen zaak als 

serieuze optie voor hun carrière te 

onderzoeken. Dat gebeurt via het 

vrijwillige programma Student -

StartUp. En met succes. Jaar na 

jaar is het aantal studentonderne-

mers maar blijven stijgen. Het 

voorbije academiejaar lieten 107 

studenten uit allerlei richtingen 

zich door StudentStartUp bege-

leiden om hun zakenidee te onder-

zoeken op haal- en leefbaarheid. 

Maar liefst 41 van hen hebben tij-

dens hun studies ook effectief een 

Up staat los van de studies, maar 

neemt de studenten vrijwillig mee 

in tal van activiteiten die gelinkt 

zijn aan ondernemen: workshops, 

webinars, infosessies, inspiratie-

cafés en wedstrijden. Student -

StartUp krijgt ondersteuning van 

het Vlaams agentschap innoveren 

en ondernemen (Vlaio). Verder 

werkt  StudentStartUp samen 

met de steden Hasselt en Genk en 

de drie andere Limburgse hoge-

scholen PXL, UCLL en Luca via 

het project Pitch Please. De 

UHasselt-studenten kunnen ook 

vrijwillig een aantal multidiscipli-

naire ondernemersvakken vol-

gen.

doen
Maar het is toch vooral het zelf 

proeven van ondernemen dat de 

studenten ook doet ondernemen. 

“Uit de recente masterproefstudie 

van Chris Vanminsel kunnen we 

concluderen dat het doceren van 

pure theorie geen significante in-

vloed heeft op de ondernemende 

intenties van de studenten”, zegt 

professor Schepers. “Maar als de 

studenten zelf aan de slag moeten, 

en dingen moeten doen en onder-

vinden, verhogen de intenties om 

zelf te gaan ondernemen gevoelig. 

We zullen dus moeten blijven in-

zetten op praktijkgericht onder-

nemerschap.”

eigen zaak opgestart. Over de ze-

ven jaar zijn zo’n 500 studenten de 

revue gepasseerd bij Student -

StartUp.

Hype
Professor Ondernemerschap & 

Management Jelle Schepers van 

de UHasselt weet hoe dat komt. 

“De algemene interesse in het on-

dernemerschap neemt toe, en dat 

zien we ook bij de studenten. Ik zie 

daarvoor twee redenen. Een stu-

dent die zelf meehelpt met een 

project, al is het maar de organisa-

tie van een fuif of een ander evene-

ment, proeft meteen ook van het 

ondernemen. Zelf ondernemen 

en zien ondernemen doet onder-

nemen. Daar zetten we dan ook 

sterk op in.”

Competenties
Dat beaamt ook coördinator Els 

huysman van StudentStartUp. 

“Het is zeker niet onze bedoeling 

om van alle studenten onderne-

mers te maken. Maar studenten 

die experimenteren rond onder-

nemen, staan sterker in het leven 

en ze verwerven zo competenties 

die ook op andere domeinen in te 

zetten zijn”, zegt Els huysman. 

“Eenmaal besmet met het onder-

nemersvirus is er alleszins geen 

vaccin tegen bestand.”

De begeleiding van StudentStart-

Steeds meer 
studentondernemers

Het voorbije academiejaar 

2021-2022 is het aantal studenten 

aan de UHasselt dat een eigen 

zaak (wil) opstarten, nog geste-

gen tot 107. Ook corona heeft het 

stijgend ondernemerschap dus 

niet weten terugdringen. Profes-

sor jelle Schepers (34) van de 

UHasselt weet waarom.

UHaSSelt
diePenbeek

Dominiek Claes
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18/05/2022 – Studenten OndernemersZIN organiseerden Matching Xpectations 

Er is een uitstekende wisselwerking tussen het extracurriculaire aanbod van 
StudentStartUP en de ondernemersgerichte opleidingsonderdelen aan de 
UHasselt. StudentStartUP faciliteert aan de hand van experience based 
learning, de inhoudelijke invulling bij het vak Ondernemerszin, waarin sterk 
wordt ingezet op soft skills. We gaan niet in op de technische aspecten 
van ondernemen, maar wel op de praktijk. Studenten horen verhalen van 
echte ondernemers en gaan zelf aan de slag als ondernemer door een 
event te organiseren. Het is niet onze betrachting om van elke student een 
ondernemer te maken, maar we willen hen helpen ondervinden of onderne-
men ooit of nooit iets voor hen kan zijn. Zo organiseerden 56 studenten uit 
diverse opleidingen op 18 mei 2022 het evenement Matching Xpectations.  
Meer dan 200 aanwezigen genoten van een onderhoudend panelgesprek 
over de verwachtingen van vooraanstaande werkgevers ten aanzien van 
startende werknemers en wisselden van gedachten met studenten die hun 
verwachtingen ten aanzien van toekomstige werkgevers uitten.  
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SMALL BUSINESS PROJECTS

De studenten uit het tweede jaar Handelswetenschappen volgen bij Prof. 
dr. Pieter Vandekerkhof en docent Marc Beenders het opleidingsonderdeel 
Ondernemen, waarbij ze onder de vleugels van Vlaamse Jonge Onderne-
mingen (Vlajo), een half jaar lang een Small Business Project (SBP) dienen 
op te starten. Daarin doorlopen ze alle stappen, van productontwikkeling 
tot branding en sales. Een SBP is een échte onderneming die operationeel 
wordt uitgerold. Ieder jaar vaardigen alle Vlaamse hogescholen en univer-
siteiten per provincie studenten af om hun SBP voor te stellen in een wed-
strijd. De beste projecten nemen het tegen elkaar op om een plaats te 
bemachtigen voor de nationale finale. In de meest recente editie, met name 
SBP 2022, ging UHasselt met de hoofdprijzen in Limburg aan de haal en 
mochten we drie teams naar de finale sturen. 

Aan deze finale namen 200 van de 700 Vlaamse SBP’s deel. Finaal beland-
den de 3 teams van de UHasselt in de top 4: Arkai met de meegroeiende 
bh, Faccet met een spel voor jongeren om mentaal welzijn bespreekbaar 
te maken en Coveritcup met een oplossing tegen spiking op evenementen. 
Als kers op de taart werd Arkai uitgeroepen tot overall winnaar van de beste 
student-onderneming van Vlaanderen. Het is al voor de vierde keer op rij 
dat deze prestigieuze prijs naar een team van UHasselt gaat. En daarmee 
hield het niet op, want als Vlaams winnaar stootte Arkai door naar de Eu-
ropese finale in Tallinn. Daar werd maar liefst de 2de plaats in de wacht 
gesleept. Vice-Europees kampioen: proficiat Arkai! 

Arkai is vastberaden om hun bedrijf daadwerkelijk op te starten en uit te 
bouwen. Faccet en Coveritcup vonden het traject dat ze afgelegden enorm 
leerrijk maar beslisten tijdens de zomermaanden om hun startersidee niet 
verder uit te werken. 

Bron: Nieuwsbrief Limburg Startup – 30/03/2022

Bron: Made in Limburg
18/07/2022
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Jaarlijks reikt StudentStartUP een geldprijs van 250 euro uit aan een zeer 
verdienstelijke SBP.  Voor het academiejaar 2021-2022 verdelen we de prijs 
onder de teams Birds & Bites en Jummie. 

Jummie heeft een erg actueel thema aangepakt door in samenwerking met 
de bekende arts, Michael Sels, een eetproblematiek op te lossen. Dankzij 
een heel mooi ontworpen eetbord zijn kinderen immers meer geneigd om 
gezond en evenwichtig te eten. Jummie viel tijdens de SBP- wedstrijden 
altijd nipt uit de boot, waardoor StudentStartUP hen toch graag in de pic-
ture wil zetten. 

Birds & Bites wordt in de bloemetjes gezet omwille van het mooie verhaal 
achter het concept. Het SBP is ontstaan doordat de mama van één van de 
leden strijdt tegen kanker, en het team ‘lichtpuntjes’ in de tuin wou creëren 
door vogelvoederbakjes in de vorm van sterren te maken. Een erg pakkend 
verhaal dat telkens de jury stil kreeg, met een mooi eindresultaat. De op-
brengst van het project ging dan ook naar het goede doel. 

Teamsamenstellingen: 
Jummie: Emma Degrande, Michiel Cruydt, Fibi Eidams, Roos Elsen, Bram Vos 
Birds & Bites: Gabriël Geuns, Lander Geyskens, Luana Ventura , Joke 
Meeus, Michiel Schijns

van links naar rechts: 
Els huysman, Fibi Eidams, 
Luana Ventura, Joke Meeus 
en Pieter Vandekerkhof 
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SCHOOL VOOR EDUCATIEVE STUDIES

SES (School voor Educatieve Studies) UHasselt richtte op 10 en 12 mei 
2022 een hackathon in voor 170 vijfdejaars-leerlingen van het Sint-Au-
gustinusinstituut in Bree. De leerlingen uit diverse richtingen werden 
uitgedaagd om originele ideeën te bedenken om de school leuker te 
maken. StudentStartUP was van de partij als coach en jurylid. Wij on-
dersteunen immers graag initiatieven die leerlingen bijbrengen om on-
dernemend in het leven te staan. Bovendien maken ze via dergelijke 
initiatieven kennis met UHasselt, en versterken we de perceptie dat we 
een universiteit zijn die van aanpakken weet.

10 en 12/05/2022 – Schoolhackathon Sint-Augustinusinstituut Bree 
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 ONDERNEMEN DOE JE NIET ALLEEN

StudentStartUP functioneert als bruggenbouwer om studenten ondernemen-
der te maken voor de toekomst, want ondernemende studenten maken de 
toekomst. Deze bruggen bouwen naar het ontdekken en ontwikkelen van life 
skills, kan StudentStartUP niet alleen. Dankzij onze samenwerkingen binnen 
en buiten onze universiteit zijn onze realisaties mogelijk.
Onze dank gaat dan ook uit naar alle betrokkenen en stakeholders van Stu-
dentStartUP en Pitch Please. Door de hulp van een breed draagvlak, midde-
len en tijd kan StudentStartUP werken aan een ondernemende toekomst van, 
voor en door onze studenten.

Bedankt aan:
• VLAIO en het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs 
• Onze partners in crime: PXL, UCLL en LUCA-School of Arts
• Tal van organisaties uit het Limburgse startersecosysteem
• Experten, adviesverleners en ondernemers 
• Lokale overheden en in het bijzonder steden Hasselt en Genk
• Collega’s en diensten binnen UHasselt zoals Tech Transfer Office, Ma-

kerspace, diensten Onderwijs, Marketing en Communicatie, docenten, 
studiebegeleiders, Student Point, Studentenvoorzieningen, School voor 
Educatieve Studies, enzovoort

• Elke ondernemende student met wie we contact hebben en mee sa-
menwerken
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 VOORUITBLIK

We kijken uit naar academiejaar 2022-2023 dat hopelijk niet meer onder 
druk staat van COVID-19. Omdat een online aanbod van evenementen ook 
succesvol bleek de voorbije 2 jaren, zullen we inzetten op een hybride as-
sortiment van fysieke en online events. Met passie boetseren we aan de 
verdere inbedding en bekendmaking van StudentStartUP en Pitch Please 
aan onze universiteit.

Ondertussen heeft de website van Pitch Please het afgelopen academiejaar 
een opfrisbeurt gekregen en zal deze performanter kunnen ingeschakeld 
worden om ondernemende studenten over de vier Limburgse instellingen 
voor hoger onderwijs heen, meer met elkaar te verbinden. De website is 
een digitale ontmoetingsplaats waar studenten ideeën aan elkaar kunnen 
voorstellen, tips delen en nieuwe samenwerkingen laten ontstaan. Om met 
elkaar te connecteren en een community-gevoel te creëren, zullen we ons 
sterker profileren op diverse sociale mediakanalen zoals Instagram, Face-
book, Tiktok en LinkedIn.

In het academiejaar 2021-2022 hadden we de Pitch Please NetwerkClub 
willen lanceren met een inleidende inspiratietalk door disruptieve, innovatie-
ve denkers en rolmodellen, gekoppeld aan een testimonial rond de uitbouw 
van een netwerk. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten en organiseerde 
Pitch Please slechts een gesmaakte try-out op 21 april 2022.  In 2022-
2023 voorzien we meerdere gelijkaardige initiatieven onder de noemer van 
‘Matchmaking Monday’.

Naast de Pitch Please-events voor alle studenten van LUCA, school of arts, 
UCLL, PXL en UHasselt, kan StudentStartUP ook exclusief voor UHasselt 
een aanbod op maat uitwerken. We kijken er tevens naar uit om komend 
academiejaar opnieuw heel wat ondernemende studenten te mogen ont-
moeten en hen te coachen bij de start of groei van hun eigen zaak. 
Daarnaast blijft StudentStartUP voluit onderwijsprojecten of opleidingson-
derdelen gelinkt aan ondernemende skills ondersteunen.
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De activiteitenkalender van Pitch Please voor het 
derde projectjaar (academiejaar 2022-2023) vindt u 
hiernaast. We focussen op het bereik van een grote 
massa studenten die hun ondernemende mentaliteit 
en gedrag willen aanscherpen. De klemtoon ligt 
op vaardigheden aanleren die hun dagelijkse en 
professionele leven zullen versterken, geïnspireerd door 
de motto’s ‘al doende leert men’ en ‘zien ondernemen, 
doet ondernemen’. Alsook specifieke workshops 
en infosessies rond starten met je eigen zaak zullen 
ruimschoots behandeld worden. 

Oktober 2022
05/10/22	 ▪	Student	Take	Off	
	 ▪	Start	opleidingsonderdeel	Opmaak	Businessplan	

 

November 2022
07/11/22	 ▪	Pitch	Please	Promotour
16/11/22	 ▪	Pitch	Please	Kick	Off	Inspiratiecafé

December 2022
01/12/22	 ▪	Pitch	Please	Infosessie:	Hoe	kom	ik	op	een	goed	idee?
05/12/22	 ▪	Pitch	Please	Infosessie:	Netwerken	via	LinkedIn
13/12/22	 ▪	Pitch	Please	Webinar:	Starten	als	student-ondernemer		
19/12/22 ▪	Pitch	Please	Matchmaking	Monday

 ACTIVITEITEN ACADEMIEJAAR 2022-2023
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Februari 2023  
16/02/23 ▪	Pitch Please Infosessie: Discover and brand yourself 
27/02/23 ▪	Pitch Please Workshop: Hoe bereken je de prijs voor je    
  dienst/product?                            
	 ▪	Hackathon UStart 
 ▪	Businessplanwedstrijden Start Academy en Gen Z Award
 ▪	Start opleidingsonderdeel Ondernemerszin 
 ▪	Start opleidingsonderdeel Bouwstenen van Ondernemerschap                                                          
                                    

Maart 2023  
06/03/23 ▪	Pitch Please Info & Advies: starten als vrij beroeper
13/03/23 ▪	Pitch Please Matchmaking Monday
18/03/23 ▪	Pitch Please Hackathon
29/03/23 ▪	Pitch Please Inspiratiecafé ism UStart

April 2023   
20/04/23 ▪	Pitch Please Bedrijfsbezoek

Mei 2023    
02/05/23 ▪	Pitch Please Slotevent ism UNIZO-Limburg
11/05/23 ▪	Jong Voka Gen Z Award uitreiking
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Vanuit StudentStartUP stimuleren 
we een ondernemende mindset en 
attitude bij onze studenten. We kij-
ken alvast uit naar uw ideeën en/of 
vragen tot samenwerking.
 
Els huysman
StudentStartUP UHasselt
els.huysman@uhasselt.be
www.uhasselt.be/studentstartup

 CONTACTEER ONS






