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Mini-onderneming BELT verrast in Sint-Pieterscollege
26 april 2018
02u43

Foto Vertommen Leerlingen uit alle klassen proberen zich om ter snelst vast te klikken in één van beide stoelen.
Leuven De jongeren achter mini-onderneming Belt waren present in thuisbasis Sint-Pieterscollege voor een kleine stunt.
Om 12 uur stipt nodigden de zes jonge ondernemers hun medeleerlingen uit om zo snel mogelijk plaats te nemen in twee autostoelen op de speelplaats.
Inzet van de race was een felbegeerde riem van BELT, het product waarmee de mini-onderneming in maart de titel van ‘Vlaams-Brabantse Minionderneming van 2018’ in de wacht sleepte. BELT scoorde bij de jury door een stijlvol en een milieubewust kledingstuk op de markt te brengen: een
riem gemaakt van gerecycleerde autogordels. Bovendien hebben de jongeren van BELT een maatschappelijk verantwoorde visie op ondernemen. Zo
gaat een deel van de opbrengst naar vzw SAVE van ouders van verongelukte kinderen. “Elke verkeersdode is er één te veel”, aldus de ondernemers.
“Met onze stunt willen we die boodschap onderlijnen. We hebben BELT-pins verkocht waarvan de opbrengst naar vzw SAVE gaat.”
Het blijft nu de vraag of de mini-onderneming het ook in Europa zal kunnen maken maar dan moeten de jonge ondernemers wel eerst de Vlaamse finale
winnen dieop 218 april wordt georganiseerd. Als dat lukt, mag BELT ons land vertegenwoordigen op de Europese finale in Belgrado. Meer info:
www.beltspc.be (BMK)
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OLV Ter Duinen wint crowdfundingwedstrijd
04 mei 2018
02u35

Foto De Prycker
OLV Ter Duinen Zeebrugge heeft de crowdfundingwedstrijd van de Vlaamse Jonge Ondernemingen gewonnen. Dat deden ze met een
sensibiliseringscampagne over de gevaren in het verkeer. Vlajo en het crowdfundingplatform Hello crowd! organiseerden voor het tweede jaar op rij de
Hello crowd! crowdfundingwedstrijd voor scholen. Leerkracht Lies Van Hulle van OLV Ter Duinen uit Zeebrugge had een cool schoolproject in
gedachten, samen met haar leerlingen van het vijfde jaar BSO. Zij hebben een verkeerscampagne uitgewerkt om deel te nemen aan het Europese
project ‘Safety Tunes’. Ze bedachten de slogan ‘A high five for a safe drive’ met een eigen logo en maakten ook een strip. De jongeren mochten zelfs
acteren in een professionele campagnefilm. Zij willen hun leeftijdsgenoten sensibiliseren over de gevaren in het verkeer, van dronken rijden tot opgefokte
brommers.
(ADPW)
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Leerlingen Sint-Pieterscollege ontvangen prestigieuze award
04 mei 2018
02u58

Foto Andreas De Prycker
Zes laatstejaarsstudenten van het Leuvense Sint-Pieterscollege mochten onlangs de FedEx Access Award in de wacht slepen. Deze Award wordt
uitgereikt aan een Vlajo Mini-onderneming die internationale handel hoog in het vaandel draagt en een goede kennis heeft van de zakelijke wereld.
BELT bestaat uit zes laatstejaarsleerlingen economie uit het zesde middelbaar van het Sint-Pieterscollege te Leuven. Met hun mini-onderneming BELT
vormen zij oude autogordels om tot modebewuste riemen. Een BELT is: een gerecycleerde autogordel, een afgesneden kant, omboord met lint, een
metalen gesp met merknaam. De buckle op het einde van de riem is verkrijgbaar in drie kleuren: matzwart, zilver en rood. Een deel van de opbrengst
gaat naar vzw SAVE van ouders van verongelukte kinderen.
(ADPW)
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On y Vase is beste minionderneming
SPES NOSTRA WINT OPNIEUW WEDSTRIJD, NA SUCCES
MR & MRS BOW TIE
JOYCE MESDAG
05 mei 2018
02u30

Foto Henk Deleu De leerlingen van Spes Nostra tonen trots hun beker.
Kuurne On y Vase is verkozen tot béste minionderneming van Vlaanderen. Straf, want het gaat opnieuw
om een bedrijfje opgericht door de leerlingen van Spes Nostra, de school die twee jaar geleden óók al
de Vlaamse finale heeft gewonnen.
Minionderneming On y Vase verkoopt metalen vazensetjes, met een grote en kleine vaas, die je door
een magneet volgens je eigen voorkeur kan opstellen. De leerlingen leveren de grondstof aan
maatwerkbedrijf Waak, die de vazen produceert. De creaties staan intussen al op de tafeltjes van drie
restaurants, in onze regio is dat in Sinfonia in Sint-Eloois-Vijve en de Muizelmolen in Hulste.

200 vazen verkocht
De leerlingen verkochten intussen al meer dan 200 sets vazen. “Maar bij de beoordeling wegen de
verkoopcijfers niet zo heel hard door”, vertellen de leerlingen. “De jury houdt rekening met het
totaalplaatje: het product zelf, de samenwerking en het enthousiasme binnen het team, de website, het
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businessplan, de bedrijfspresentatie op de finale, de visitekaartjes en de verkoopstand.” Leerkracht
Kristof Tanghe van Spes Nostra is fier op de leerlingen. “Eigenlijk verdienden ze het écht om te winnen.
Het zat op alle vlakken goed in elkaar, en vooral de samenwerking met maatwerkbedrijf Waak vormde
een grote troef. Maar eerlijk: ik had niet verwacht dat we als winnaar uit de bus zouden komen. Onze
school won twee jaar geleden nog met Mr & Mrs Bow Tie.” Het is toch wel opmerkelijk dat Spes
Nostra nu al voor een tweede keer de grote winnaar wordt in de wedstrijd van Vlajo, een wedstrijd waar
telkens honderden, Vlaamse miniondernemingen aan meedoen. Wat geven ze die zesdes toch te eten of
te drinken in Spes Nostra? “We doen hier niets in het water, neen”, lacht leerkracht Kristof Tanghe. “Ik
vermoed dat het feit dat leerlingen vrijwillig intekenen voor de minionderneming een grote rol speelt. In
de meeste andere scholen is dat een verplicht onderdeel. Onze leerlingen zijn met andere woorden wat
‘gemotiveerder’, durf ik te stellen.”

Adviesraad
De leerlingen zijn op hun beurt lovend over de begeleiding die ze krijgen van hun leraar. “Meneer
Tanghe doet dat ook heel goed”, zeggen ze. “Hij laat ons zoveel als mogelijk beslissen en uitzoeken,
maar hij stuurt tegelijk bij als het nodig is. Hij slaagt er verder in om ons te motiveren en te stimuleren.
En ook onze ‘schaduwdirectie’ kan een verklaring zijn waarom Spes Nostra op zo’n korte tijd twee keer
is gewonnen.” Spes Nostra heeft namelijk een ‘adviesraad’ samengesteld waarin een zestal
ondernemers zitten die de leerlingen met raad en daad bijstaan. De Europese finale loopt van 16 tot 19
juli in Servië. Meer info vind je op http://www.onyvase.be/.
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‘Amokmakers’ hebben beste mini-onderneming
Ondernemende leerlingen vallen in de prijzen
Vandaag om 03:00 door Ward Bosmans
Mechelen Gisteren, woensdag, werden door de organisatie Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) de beste mini-ondernemingen uit onze regio bekroond in het
Cultuurcentrum in Mechelen. De zaakvoerders van zestien ondernemingen kwamen er hun bedrijfje voorstellen voor een vakjury. De hoofdprijs voor
het beste algemeen
beleid ging naar ‘Amokmakers’ van Ursulinen Mechelen.
Al bijna 35 jaar worden er jaarlijks mini-bedrijfjes opgestart door leerlingen van verschillende scholen in de regio Mechelen. Nancy Storms, leerkracht
bij de Ursulinen in Mechelen, was destijds een van de pioniers en was ook het voorbije jaar weer coach. Volgens Storms is het de ideale manier om de
theorie in de praktijk te brengen. “Alle elementen die we door het jaar heen leren, kunnen de leerlingen gebruiken bij de uitbouw van hun onderneming.
Al is er in de voorbije decennia wel heel wat gewijzigd”, zegt Nancy Storms. “In het begin bestonden er zelfs nog geen computers en moest alles met de
hand bijgehouden worden. Maar ook de leerlingen zijn hard veranderd. Tegenwoordig hebben veel van onze studenten een job tijdens het weekend
waardoor ze minder tijd hebben voor de mini-onderneming. Op het vlak van producten zijn upcycling en recyclage duidelijk de nieuwe trends.”
Upcycling was ook het idee van ‘Rope IT’, het bedrijfje van Anaïs Lefevre (17), Lauren Serneels (18), Aïda Manzanza (18) en Ruby Peeters (19).
“Oorspronkelijk wilden we zitjes maken van oude autobanden. De bedoeling was om die te omwikkelen met touw. Maar al snel bleek dat de
investering te groot zou zijn en dus gingen we op zoek naar iets kleiners. Zo kwamen we op het idee om gebruikte drankblikjes met touw te
omwikkelen. Alles wat we nodig hadden, was een lijmpistool en touw. Omdat we ze niet leeg wilden verkopen, hebben we er cactusjes in gepland.”
‘Rope IT’ verkocht 154 stuks. Dat deden ze in twee Mechelse winkels en op school, maar ook in het Wijnegem ShoppingCenter. Coach Linda Bevers
is trots op haar leerlingen “Ze wilden met hun product ook een boodschap brengen en de mensen laten nadenken. Ze bewijzen dat je met eenvoudige
middelen en zelfs van afval mooie dingen kan maken.” ‘Rope IT’ won een prijs voor zijn commerciële aanpak.
Gepersonaliseerde mokken
De hoofdprijs ging dan weer naar ‘Amokmakers’. Zij verkochten gepersonaliseerde mokken. Shari De Cree (18), Younes Esrataini (18), Stan
Verbruggen (18), Kevin Heylen (18) en Tristán Agredano (17) kozen voor dat product omdat ze ervan overtuigd waren dat het veel mensen zou
aanspreken. “We dachten dat het ook voor bedrijven erg interessant zou zijn. Wat ook het geval bleek, want 50% van onze verkoop realiseerden we in
bedrijven.” ‘Amokmakers’ verkocht in totaal 519 mokken, wat voor een omzet van bijna 5.000 euro zorgde op amper zeven maanden tijd. “Je leert
zoveel meer dan wanneer je gewoon theorieles krijgt. Het geeft veel voldoening om je eigen bedrijf te runnen.”
De hoofdprijs hadden ze totaal niet zien aankomen. “We zijn in shock. Dit was niet ons hoofddoel, maar we zijn uiteraard heel blij. Het belangrijkste
blijft toch dat onze klanten tevreden waren. Met mevrouw Storms hadden we bovendien een zeer goede coach.”
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Opbrengst minibedrijfjes geschonken aan Woonzorgcentrum
Gisteren om 15:53 door Johan Van Bever -

Foto: johan van bever
Zottegem - De opbrengst van de minibedrijfjes die de leerlingen van 4 Ondernemen & Communicatie van het KA Zottegem binnen hun Jieha-project
hebben geleid is geschonken aan WZC Zottegem.
De voorbije maanden hebben de leerlingen van de klas 4 Ondernemen & Communicatie binnen hun Jieha-project, een project met ondersteuning van
VLAJO, drie bedrijfjes opgericht. Op die manier stapten deze leerlingen voor de eerste maal het werkveld in en droegen zij de verantwoordelijkheid
voor onder meer budget, aan- en verkoop en marketing.
Ze verkochten artisanale en/of fair trade producten op school en daarbuiten, onder meer ook op de Zottegemse markt. Zo gingen de Geraardsbergse
Mattentaarten bijvoorbeeld vlot over de toonbank. Een ander bedrijf verkocht op de markt zelfbereide havermoutwafels in samenwerking met en naar
een recept van de leerlingen van 4 Sociaal-technische wetenschappen.
Als bestemming voor de opbrengst van van diverse verkoopmomenten koos de klas voor het Woonzorgcentrum van Zottegem. De leerlingen konden
als afsluiter van het project 767,25 euro overhandigen.
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Sint-Vincentiuscollege valt in de prijzen
Gisteren om 17:00 door pierre.van.rossem@telenet.be -

Foto: pvr
Buggenhout - De minionderneming AIBeBAG actief in het Sint-Vincentiuscollege keerde van de Vlajo awards- en sterrenuitreiking
met twee awards terug naar school: die van de meest ondernemende mini en als runner-up in de provinciale finale. Bij de verdeling van
de sterren eindigde ze op de eerste plaats, met de meeste (dertien) sterren.
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Campus Mercurius schenkt 727 euro aan
Natuurhulpcentrum
01/06/2018 om 13:38 door Charlotte Pelckmans

Foto: Charlotte Pelckmans

LOMMEL - De leerlingen van 2 economische voorbereiding van Campus Mercurius uit Lommel hebben de voorbije
maanden keihard gewerkt aan hun mini-onderneming Down-Under. Ze maakten zelf een spel, verkochten dat aan zo
veel mogelijk geïnteresseerden en schonken de opbrengst daarvan uiteindelijk aan het Natuurhulpcentrum.
Bij hun mini-onderneming Down Under kwamen alle facetten van het ondernemerschap aan bod: de productie, een naam kiezen voor hun
onderneming, de verkoopprijs bepalen, doelgericht reclame maken en de uiteindelijke verkoop. Daarnaast leerden de leerlingen ook om in
groep samen te werken, taken te verdelen, verantwoordelijkheden op te nemen en elkaars capaciteiten te erkennen. Ze zijn er als groep zeker
sterker uitgekomen.
De mini-onderneming Down-Under koos voor de verkoop van een zelfgemaakt spel (onder begeleiding van tekenaar René Bergmans). Dat spel
werd dan verkocht aan ouders, vrienden, familie, op schoolfeesten, deur aan deur, ... Niet alleen is deze ervaring enorm leerrijk voor de
leerlingen, bovendien gaat de opbrengst van de verkoop naar een goed doel. De leerlingen hadden hiervoor het Natuurhulpcentrum in
Opglabbeek uitgekozen. Dat de leerlingen hun onderneming met veel succes hadden opgezet, bleek uit het mooie bedrag van maar liefst 727
euro ( dat ze konden overhandigen aan de organisatie.
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Opstart miniondernemingen WICO

Afgelopen dinsdag werd het startschot gegeven voor twee nieuwe miniondernemingen van het 5de Handel op WICO Campus Sint-Jozef. Tijdens hun
eerste aandeelhoudersvergadering hebben ze elk hun concept toegelicht. De ene minionderneming heeft de naam ‘Frice’ gekregen. Zij willen
volgend schooljaar ijspakketten verkopen. In de ijspakketten zit vers ambachtelijk Italiaans schepijs. Hierbij krijgt de klant de keuze om het pakket
helemaal te personaliseren met verschillende smaken en toppings naar keuze. De aandeelhouders waren zeer enthousiast en de leerlingen hebben veel
goede tips gekregen die zeker meegenomen zullen worden in het avontuur het komende jaar.
De andere minionderneming is (back to) Square One. Het concept dat ze willen nastreven is het verzamelen van kleding en deze een 2de leven
geven. Duurzaamheid staat centraal, ze willen zoveel mogelijk mensen bewustmaken dat niet alles wat je weggooit, verloren is. Ook zij kregen veel tips
gekregen van de aandeelhouders en kijken er naar uit om de onderneming te starten!
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Afsluiting minionderneming Smoopies

Smoopies, de minionderneming 6HA van WICO Campus Sint-Jozef, heeft doorheen het schooljaar op verschillende tijdstippen soep
en smooties verkocht. Afgelopen week werd hun laatste aandeelhoudersvergadering gehouden waarbij hun onderneming werd
afgesloten. Het was een succesvol ondernemingsjaar, zo werden ze door Vlajo doorheen het jaar beloond met 7 sterren! Ook het
rendement voor de aandeelhouders was mooi, ze waren bijgevolg heel tevreden met het resultaat van de onderneming. Achteraf werd
de avond afgesloten met een gezellige receptie!
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Amokmakers vormen beste mini-onderneming
13 juni 2018
02u32

Foto David Legreve
Tijdens een slothappening heeft Vlajo de beste miniondernemingen van de regio in de bloemetjes gezet. De prijs voor beste algemeen beleid ging naar
Amokmakers van Ursulinen Mechelen. De verkopers van gedecoreerde mokken kregen 250 euro in de vorm van Mechelbonnen. De prijs voor
commerciële aanpak ging naar Rope It van dezelfde school. Splash! van KA Boom won de originaliteitsprijs. Eaucéan van College Hagelstein in SintKatelijne-Waver, White It van Scheppers Mechelen en Lactobar van SUI Waver wonnen tenslotte de prijs voor beste presentatie, beste teamspirit en
beste strategische visie. Deze miniondernemingen kregen alle 100 euro.
(WVK)
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ROESELARE: Studententeam Hogeschool VIVES campus Roeselare wint
prijs met lekkernij
Gegevens
Geschreven door Stefaan
Tijdens een Vlajo pitchwedstrijd in samenwerking met BRYO/Voka West-Vlaanderen won een studententeam van
Hogeschool VIVES campus Roeselare een prijs. Het team van de startende onderneming ‘Doughlicious’ kreeg een cheque
van 100 €. Gedelegeerd bestuurder is Axel Martin uit Westrozebeke.
Doughlicious wekt het heerlijke gevoel van vroeger op toen we onze vinger in de pot staken om het resterende deeg op te
eten. Met hun product, Cookie Dough, kan u de authentieke smaak van vroeger opnieuw ervaren. De pure smaak van het
deeg met zijn varianten (Speculoos, Brownie of Smarties) zal binnenkort te proeven zijn.

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

www.hln.be
Date : 09/12/2017

Circulation : 

Page : 

Audience : 348109

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : 
https://www.hln.be/regio/geetbets/cadeautiptruffelsmetaardbeienwijn~a600791e/

Cadeautip: truffels met aardbeienwijn
WIJNDOMEIN HAGEGOUD PAKT NA TWEE JAAR WEER UIT MET BEFAAMDE
DRANK
VANESSA DEKEYZER
09 december 2017
02u28

Foto VDT Véronique Naessens van wijndomein Hagegoud bij de truffels met aardbeienwijn.
Geetbets Na twee jaartjes onderbreking lanceert Véronique Naessens van wijndomein Hagegoud aan de Glabbeekstraat dit weekend opnieuw de
befaamde aardbeienwijn. Bovendien pakt ze samen met dochter Elisa uit met een truffel gevuld met aardbeienwijn . “Wie dus nog op zoek is naar een
origineel cadeau voor de eindejaarsfeesten, is hier aan het goede adres.”
Wijndomein Hagegoud heeft de laatste jaren een mooie reputatie opgebouwd. De vier wijnen, Hagegoud Regent, Hagegoud Johanniter, Hagegoud
Auxerrois en Hagegoud Sirius doen het bijzonder goed, maar vooral de aardbeienwijn spreekt tot de verbeelding. “Deze wordt eigenlijk gemaakt zoals
een rode wijn maar dan enkel en alleen met aardbeien in plaats van met druiven”, vertelt Véronique. “De aanwezige alcohol ontstaat door het
vergistingsproces op basis van de suiker en niet door manuele toevoeging van alcohol zoals bij Porto bijvoorbeeld. Het is ook echt wijn en geen likeur,
alhoewel het alcoholgehalte (15 procent) hoger ligt dan bij wijn uit druiven (11-12 procent).”

Best veel verlies
De aardbeienwijn is uniek in Vlaanderen. “Ik heb tot nu toe niemand kunnen vinden die dit professioneel maakt”, aldus Véronique. “Wat ik wel al vaak
gehoord heb van mensen is dat ze geprobeerd hebben om aardbeienwijn te maken, maar dat het niet lukte. In Nederland is er wel minstens één
aardbeienwijnmaker op kleine schaal en in Frankrijk zou het blijkbaar ook bestaan. Momenteel hebben wij een kleine 1.000 liter maar na overheveling
zal daarvan wel een pak minder overblijven, want je moet de aardbeienwijn vaak van het ene vat naar het andere overbrengen om telkens de droesem
te verwijderen. Dat moet vaker dan bij druivenwijn anders blijft het troebel. Het vraagt dus veel tijd vooraleer de aardbeienwijn helder is en je hebt best
veel verlies. Voor de huidige hoeveelheid ben ik anderhalve ton aardbeien op de veiling gaan halen en wellicht zullen we niet meer dan 750 liter
overhouden. Alles wordt dadelijk verwerkt zonder chemische toevoegingen en op een ambachtelijke manier.”
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In 2015 werd er geen aardbeienwijn gemaakt omdat er nog voldoende voorraad was, maar die geraakte vorig jaar wel op. “Toen hadden we eigenlijk
nieuwe moeten maken, maar het was een slecht aardbeienseizoen door te veel regen en te weinig zon, waardoor de kwaliteit niet geweldig was. Het
aanbod aardbeien was dus laag en de prijzen lagen hoog. We zouden net uit de kosten geraken. Dit jaar kon het dan weer wel. Deze week is de wijn
op fles getrokken en met succes!“
En er is nog meer nieuws, want ook de aardbeienwijntruffel wordt dit weekend gelanceerd tijdens de opendeurdagen op zaterdag en zondag van 13 tot
18 uur. “Mijn dochter Elisa studeert office management aan de UCLL in Diepenbeek en heeft samen met drie medestudenten, met Vlajo (Vlaamse
Jonge Ondernemingen) en met Bakkerij Swinnen uit Hoegaarden, twee soorten truffels laten maken: één met een vulling op basis van onze
aardbeienwijn met fondant chocolade en één op basis van onze schuimwijn met witte chocolade. Deze worden maar verkocht tot maart-april 2018.
Wie dus wil proeven, moet snel zijn!“
Meer info vind je op www.hagegoud.be.
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Twice The Surprise creëert dubbel verrassingseffect
Vandaag om 01:57 door -

Foto: apl
Leuven - Louwie Achten, Chantal Kerssemeekers, King Fon Lee, Jula Songsiri en Bern Vandenhoeck, vijf studenten van hogeschool UCLL
ontwikkelden een uniek Small Business Project. .
"Met Twice The Surprise willen we een dubbel verrassingseffect creëren", zegt King Fon Lee. "Wij gaan een houten Mystery Box maken. Deze box
wordt gepersonaliseerd door de schenker ervan. Dit kan aan de hand van een foto, een tekstje, ... daarna stopt de schenker het cadeau in de box.
Hierdoor wordt de ontvanger dubbel verrast. Ten eerste krijgt die uiteraard het cadeau, maar ten tweede wordt de ontvanger ook verrast door onze
Mystery Box met de verpersoonlijking. Maar er is meer: de Mystery Box wordt gesloten aan de hand van een cijferslot. Enkel wij, Twice The Surprise,
en de gever van de Mystery Box kennen de code. De ontvanger kan de Box pas openen, nadat hij de code heeft gekraakt. We creëren buiten dit
dubbel verrassingseffect dus ook een hele nieuwe beleving rond het geven van een geschenk." www.twicethesurprice.be
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Studenten lanceren ‘smart’ wekker met draadloze oplader
Gisteren om 11:05 door Jelle Degeest

Hasselt - Een wekker waarop je je smartphone kan plaatsen om hem draadloos op te laden. Dat concept bedachten enkele studenten van Hogeschool PXL. Het product is
het resultaat van hun Small Business Project.
Jelle Degeest, Elke Delveau, Brent Motmans, Glenn Byloos en Carl Peeters, studenten bouw en elektronica ICT, richtten begin dit jaar de studentenonderneming Key To
Growth op. KTG kadert in een schoolproject waarbij de studenten een schooljaar lang een eigen bedrijfje runnen.
De twee richtingen bundelden hun krachten en ontwikkelden een draadloze gsm-oplader met ingebouwde alarmklok. “Door beide te bundelen in één toestel, spaar je een
stopcontact uit”, zegt Jelle Degeest (student bouw).
Het toestel heeft een eenvoudige werking. Je legt je smartphone boven op het toestel en de batterij laadt vanzelf op. Op die manier worstel je niet langer met kabeltjes en
stopcontacten. Bovendien werkt het voor iedere smartphone, al dan niet met behulp van een extra module.
De studenten maken hun product voorlopig volledig zelf waardoor ze het design kunnen personaliseren naar de wensen van de klant. Het ontwerp is een moderne
combinatie van beton en hout, wat behoorlijk wat keuzemogelijkheden biedt voor de klant.
Voorlopig is het toestel enkel te verkrijgen op bestelling. De studenten zijn nog in volle onderhandelingsfase met enkele winkels voor de verkoop van hun product. De prijs
zal rond de €45 schommelen.
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Studenten bouwen grootste tijdelijke escaperoom ter
wereld
19 maart 2018
02u29

Foto Repro SPK De grootste 'pop-up escaperoom' ter wereld bestaat uit liefst 18.000 friesdrankbakken.
Leuven Enkele Leuvense studenten hebben het afgelopen weekend op het Ladeuzeplein de grootste ‘pop-up escaperoom’
ter wereld gebouwd. Maar liefst 18.000 frisdrankbakken waren er nodig om het gigantische complex voor de
stadbibliotheek op te trekken.
“Met een oppervlakte van meer dan 1.600 vierkante meter is dit de grootste tijdelijke escaperoom ter wereld”, maakt Emile
Derache van studentenonderneming Papaya Events zich sterk.
”Met tien man bouwden we twee dagen bijna dag en nacht aan het doolhof. De opdracht is simpel: vind je weg erdoor en
los de raadsels onderweg zo snel mogelijk op.”
De ‘Papaya escape maze’, zoals het concept gedoopt werd, is een eenmalig initiatief van studentenonderneming Papaya
Events, dat hiermee wil tonen dat studenten evenementgewijs meer kunnen dan goedkope hamburgers en pintjes verkopen.

Papaya
“Dit doolhof is daarvan het bewijs”, stelt medeoprichter Derache. “Al was het wel een hele strijd om ons evenement te
laten goedkeuren door het schepencollege: tot driemaal toe kregen we een ‘njet’. We hopen dat we met Papaya kunnen
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tonen dat er wel degelijk professionaliteit en ambitie schuilt bij de Leuvense student en hopen dat er in de toekomst meer
van deze grote projecten kunnen worden uitgewerkt.”
Het evenement is gratis toegankelijk voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Een deel van de opbrengst van de
drankverkoop gaat naar het goede doel. Het doolhof is zowel vandaag als morgen nog toegankelijk van 8 tot 20 uur.
(SPK)
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Papaya Events bouwt escape room uit bakken frisdrank
Paul Gebruers18 maart 2018
Papaya Events heeft zondag op het Ladeuzeplein in Leuven een gigantisch grote escape room gebouwd. Volgens de Leuvense
studentenonderneming is het de grootste pop-upontsnappingskamer ter wereld. Het ontsnappingsspel is opgetrokken uit bakken
frisdrank.
Er warer 18.000 bakken nodig om het complex te bouwen. De totale oppervlakte bedraagt ruim 1.600 vierkante meter. De
opdracht is simpel: de weg vinden door het doolhof en de raadsels zo snel mogelijk oplossen.
De Papaya escape maze, zoals het concept gedoopt werd, is een initiatief van studentenonderneming Papaya Events. Dat is
een groep studenten uit verschillende richtingen aan KU Leuven. “Studenten komen vaak niet verder dan goedkope
hamburgers en pintjes verkopen in een tent buiten het centrum. Met Papaya wilden we laten zien dat het beter kan”, zegt
medeoprichter Emile Derache.
Reputatie
Het doolhof is toegankelijk tot 20 maart voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Deelnemen is gratis. Een deel van
de opbrengst van de drankverkoop gaat naar het goede doel. Over welk goed doel het gaat, wisten de organisatoren zondag
echter niet te vertellen. Gewoon omdat ze het zelf nog niet bepaald hebben.
Voor hun evenement kreeg Papaya Events tot driemaal toe negatief advies van zowel de stad Leuven als de Leuvense politie.
“Het was een hele strijd om ons evenement te laten goedkeuren door het schepencollege. Studenten hebben een zeer slechte
reputatie en dat vinden we erg jammer. We hopen dat we met Papaya kunnen tonen dat er wel degelijk professionaliteit en
ambitie schuilen bij de Leuvense studenten. We hopen dat de stad en de studenten op een vruchtbare manier beginnen
samenwerken om meer van deze grote projecten uit te werken.”
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Leuvense Studenten bouwen grootste pop-up escaperoom ter wereld uit frisdrankbakken.

18.000 bakken waren er nodig om het gigantische complex op het Ladeuzeplein te Leuven op te trekken. Met een oppervlakte van meer dan 1600m²
is het de grootste pop-up escaperoom ter wereld. De opdracht is simpel: vind je weg door het doolhof en los de raadsels zo snel mogelijk op. Het
strafste van al: deelnemen is volledig gratis.
Een frisse wind voor Leuvense evenementen
De ‘Papaya escape maze’, zoals het concept gedoopt werd, is een initiatief van studentenonderneming Papaya Events. Medeoprichter Emile Derache
legt uit: “Studenten komen vaak niet verder dan goedkope hamburgers en pintjes verkopen in een tent buiten het centrum. Met Papaya wilden we laten
zien dat dat beter kan. Ons doolhof is het bewijs”. Het evenement is toegankelijk voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden en een deel van de
opbrengst van de drankverkoop gaat naar het goede doel.
Negatief advies
Voor hun evenement kreeg Papaya Events tot driemaal toe negatief advies van zowel de stad Leuven als de Leuvense politie. “Het was een hele strijd
om ons evenement te laten goedkeuren door het schepencollege. Studenten hebben een zeer slechte reputatie en dat is erg jammer. We hopen dat we
met Papaya kunnen tonen dat er weldegelijk professionaliteit en ambitie schuilt bij de Leuvense student en hopen dat de stad en de studenten op een
vruchtbare manier beginnen samenwerken om meer van deze grote projecten uit te werken”. Aldus Derache. “Gelukkig lukte het uiteindelijk om samen
te werken en tot een akkoord te komen met de stad Leuven”. Het doolhof is toegankelijk van 18 tot en met 20 maart.
papaya.events
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Limburgse studenten lanceren innovatief hebbeding dat handig van pas komt in je
slaapkamer
Door Bloovi Redactie – maandag 19 maart 2018 – Innoveren

Vijf studenten aan de PXL Hogeschool uit Limburg kwamen voor een schoolproject met een innovatief gadget op de proppen. Eentje dat
veel techliefhebbers wel zal kunnen bekoren. Het groepje ontwikkelde namelijk een wekker waarmee je ook je smartphone draadloos kan
opladen. Voorlopig kan je het toestel enkel op bestelling krijgen.

Handig snufje
In het licht van een schoolproject, waarbij studenten een jaar lang een eigen onderneming moeten runnen, richtten Jelle Degeest, Elke Delveau, Brent
Motmans, Glenn Byloos en Carl Peeters begin dit jaar hun studentenonderneming Key To Growth op. De vijf Bouw- en Elektronica ICT-studenten
brengen nu hun eerste product op de markt: een wekker waarmee je ook je smartphone draadloos kan opladen.
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Een prototype van de wekker

Nog niet in de winkels
De werking van het toestel is simpel: leg je smartphone bovenop de wekker, en de batterij laadt vanzelf op. Zo spaar je niet enkel een stopcontact uit,
maar oogt je nachtkastje ook een pak minder rommelig. Het toestel werkt met elke smartphone die draadloos opladen toestaat.
Op dit moment is het toestel enkel te verkrijgen op bestelling. Doordat de studenten de wekker zelf nog volledig maken, kan je hem volledig
personaliseren. De vijf zijn echter druk aan het onderhandelen met diverse winkels. Ze hopen dat de wekker snel in de rekken ligt. Daarbij mikken ze op
een prijs van ongeveer 45 euro.
Meer info over de wekker kan je vinden op www.keytogrowth.be
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Leuvense studenten bouwen grootste pop-up escaperoom ter wereld ... uit bakken Ice Tea

18.000 lege bakken palmen Ladeuzeplein in
19 March 2018
Auteur(s): Tom Dinneweth

© Wouter Beert
Het is een niet alledaags zicht op het Ladeuzeplein - een gigantisch oranje doolhof, dat tegelijk ook een escape room is, palmt het zicht in.
De ‘Papaya Escape Maze’, zoals het concept gedoopt werd, is een initiatief van studentenonderneming Papaya Events, die opgericht werd door een brede
groep vrienden van Politika, VTK, VRG en andere studentenkringen. Hiervoor kregen ze de ondersteuning van overkoepelende kringorganisatie LOKO.
Medeoprichter Emile Derache legt uit: 'We zijn vertrokken vanuit de filosofie dat er eigenlijk te weinig ruimte was bij studentenkringen voor nieuwe
activiteiten. Studenten komen vaak niet verder dan goedkope hamburgers en pintjes verkopen in een tent buiten het centrum.'
'We wilden ons ook liever niet verbinden aan een bepaalde faculteit of een bepaalde groep studenten, maar het zo algemeen mogelijk aanpakken. Ook
omdat we merken dat een grote groep studenten een afkeer heeft van wat kringen organiseren en daar niets mee te maken willen hebben. Net die
studenten willen we nu ook aanspreken. Met Papaya wilden we laten zien dat dat beter kan. Ons doolhof is het bewijs.'
'Studenten hebben een zeer slechte reputatie en dat is erg jammer. We hopen dat we met Papaya kunnen tonen dat er weldegelijk professionaliteit en ambitie
schuilt bij de Leuvense student'
Emile Derache, Papaya Events

18.000 bakken waren er nodig om het gigantische complex op het Ladeuzeplein te Leuven op te trekken. Met een oppervlakte van meer dan 1.600m² is
het, althans volgens Papaya Events, de grootste pop-up escaperoom ter wereld. De opdracht is simpel: vind je weg door het doolhof en los de raadsels
onderweg zo snel mogelijk op.

1 / 3
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

© Wouter Beert
Het was echter niet evident om het doolhof ook effectief geplaatst te krijgen. Voor hun evenement kreeg Papaya Events tot driemaal toe negatief advies
van zowel de stad Leuven als de Leuvense politie. 'Het was een hele strijd om ons evenement te laten goedkeuren door het schepencollege. Studenten
hebben een zeer slechte reputatie en dat is erg jammer. We hopen dat we met Papaya kunnen tonen dat er weldegelijk professionaliteit en ambitie schuilt
bij de Leuvense student en hopen dat de stad en de studenten op een vruchtbare manier beginnen samenwerken om meer van deze grote projecten uit te
werken,' aldus Derache. 'Gelukkig lukte het uiteindelijk om samen te werken en tot een akkoord te komen met de stad Leuven.'
Het is voorlopig het laatste project van het jonge studentencollectief, dat in het eerste semester reeds een grootscheeps 'Gotcha'-spel op poten zette. 'Er
staat voorlopig niets meer in de stellingen, ook omdat het voltallige team volgend jaar afstudeert. Na het evenement gaan we sowieso nog wel evalueren en
bespreken of Papaya eventueel een doorstart kan maken, maar daarover is nog niets zeker.'
De 'Papaya Escape Maze' is toegankelijk voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden, en een deel van de opbrengst van de drankverkoop gaat naar
het goede doel. 'We mikken op 3.000 bezoekers. Zondag hebben we er al een 500-tal over de vloer gehad, maar aangezien de grote media intussen
allemaal langsgekomen zijn verwachten we nog een extra golf. Die 3.000 bezoekers moet dus zeker haalbaar zijn.'
Wie ook een bezoekje wil wagen, kan nog tot en met 20 maart terecht op het Ladeuzeplein.
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Leuvense studenten bouwen grootste pop-up escaperoom

20 uur geleden
• door Kirsten Bosmans
18.000 frisdrankbakken waren er nodig om het gigantische complex op het Ladeuzeplein in Leuven op te trekken. Met een oppervlakte van meer dan
1.600m² is het de grootste pop-up escaperoom ter wereld. De opdracht is simpel: vind je weg door het doolhof en los de raadsels zo snel mogelijk op.
Het strafste van al: deelnemen is volledig gratis.
De ‘Papaya escape maze’, zoals het concept gedoopt werd, is een initiatief van studentenonderneming Papaya Events. Medeoprichter Emile Derache
legt uit: “Studenten komen vaak niet verder dan goedkope hamburgers en pintjes verkopen in een tent buiten het centrum. Met Papaya wilden we laten
zien dat dat beter kan. Ons doolhof is het bewijs”. Het evenement is toegankelijk voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden en een deel van de
opbrengst van de drankverkoop gaat naar het goede doel.
Negatief advies

Voor hun evenement kreeg Papaya Events tot driemaal toe negatief advies van zowel de stad Leuven als de Leuvense politie. “Het was een hele strijd
om ons evenement te laten goedkeuren door het schepencollege. Studenten hebben een zeer slechte reputatie en dat is erg jammer. We hopen dat we
met Papaya kunnen aantonen dat er weldegelijk professionaliteit en ambitie schuilt bij de Leuvense student en hopen dat de stad en de studenten op een
vruchtbare manier beginnen samenwerken om meer van deze grote projecten uit te werken,” aldus Derache. “Gelukkig lukte het uiteindelijk om samen
tot een akkoord te komen met de stad Leuven”.
Het doolhof is nog tot morgen te bezoeken.
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Nu in Leuven: De grootste pop-up escaperoom ter wereld
19/03/2018 // Categorie: Student events
Leuvense studenten, rep je naar het Ladeuzeplein! Het afgelopen weekend heeft studentenonderneming Papaya Events er
namelijk eventjes casual de grootste pop-up escaperoom ter wereld gebouwd. Het doolhof heeft een oppervlakte van meer dan
1600 vierkante meter, bestaat uit 18000 frisdrankbakken en kostte de 10 opbouwers ampers twee dagen tijd. Met de
indrukwekkende constructie, die de Papaya Escape Maze werd gedoopt, willen de oprichters tonen dat studenten wel net iets
meer kunnen organiseren dan een goedkope hamburgerstand en “pintjes aan nen euro”-feestjes. Geslaagde poging, denken wij
dan.
De escaperoom staat vandaag en morgen nog op het Ladeuzeplein en is geopend van 10 tot 20 uur. Het doel is simpel: vind je
weg door het doolhof en los onderweg de raadsels zo snel mogelijk op. Oh ja, en in ware studentenspirit is het trouwens volledig
gratis. Waar wacht je zelfs nog op?
Foto: Papaya Events
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DOEN verdwaal in de grootste tijdelijke escaperoom ter wereld in
Leuven
De Papaya escape maze bestaat uit 18 000 frisdrankbakken en is meer dan 1 600 vierkante meter
groot

Studentenorganisatie Papaya bouwde de grootste tijdelijke escaperoom ter wereld op het
Ladeuzeplein in Leuven De bedoeling is om je weg terug te vinden uit het doolhof dat bestaat uit
18 000 drankbakken en meer dan 1 600 vierkante meter groot is en ondertussen verschillende
raadsels op te lossen
Studenten op straat zien rondlopen met een bak bier is redelijk alledaags in Leuven De afgelopen
dagen werden die bierbakken echter even ingeruild voor frisdrankbakken zomaar even 18 000 in
totaal Studentenonderneming Papaya bouwde namelijk de allergrootste pop upescaperoom ter
wereld pal in het midden van de stad Het Ladeuzeplein kleurde oranje en om dat te verwezenlijken
werkten zo n 10 studenten het hele weekend lang dag en nacht door
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papaya leuven

37 mentions J aime

papayaleuven Our mad ides from five months ago ïs becoming reality #hyped

Verbluffend

Het resultaat is verbluffend Over een oppervlakte van meer dan 1 600 vierkante meter staat een
doolhof uitsluitend gemaakt uit plastic bakken Je kan vandaag en morgen van 10 uur s morgens tôt
20 uur s avonds terecht in de Papaya escape maze om te verdwalen De bedoeling is om zo snel
mogelijk je weg te vinden én de raadsels die je onderweg tegenkomt goed op te lossen

Ambitie

De toegang is volledig gratis voor
zowel kinderen als volwassenen

Een deel van de opbrengst van de
drankverkoop gaat naar een goed
doel De organisatie wil met het
toffe initiatief bewijzen dat
studenten heel wat in hun mars
hebben

Dit doolhof toont

duidelijk aan dat de Leuvense

The maze isfinished Corne and visil Ihe ne ct wo days from 10 a m till S p m Monseigneur
Ladeuzepleinl #hype
gè 74

m 10
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Nooit meer te laat op het werk door de Time Mirror
Gisteren om 10:20 door Jeffrey Gorissen

Foto: Jeffrey Gorissen
Diepenbeek - Een spiegel: je staat er waarschijnlijk elke ochtend voor, je haastend om op tijd op school of werk te geraken. Enkele studenten van
Hogeschool PXL bedachten hier een oplossing voor: de Time Mirror, een spiegel waar je de tijd op kan aflezen terwijl je je klaarmaakt om te
vertrekken, en dit voor de prijs van een gewone spiegel. Dankzij hun idee verlies je de tijd nooit meer uit het oog.
Martijn Lemmens, Lode Smets, Joeri Rethy, Jeffrey Gorissen en Jonathan Weckx, studenten Elektronica-ICT en Bouw aan Hogeschool PXL, zijn
samen als onderdeel van hun opleiding ELUXX gestart. ELUXX is een small business project, een studentenonderneming waarbij de studenten van
verschillende opleidingen hun krachten bundelen om een eigen bedrijf op te starten.De vijf studenten werken hard samen om een spiegel te maken waar
je de tijd op kan aflezen. “De tijd is af te lezen door de spiegel heen”, aldus technisch directeur Lode Smets (student Elektronica-ICT). Tot onze
verbazing blijft het design zeer strak. “Omdat de elektronica zich achter de spiegel bevindt kan het frame smal blijven, zo behouden we een modern
ontwerp”, zegt Jonathan Weckx (student Bouw).Concurrentie is er wel in de vorm van volledige smart mirrors, maar die bestaande modellen kosten
vaak duizenden euro’s. De studenten maken een ‘eenvoudige’ Time Mirror om zo de kosten te kunnen drukken en een grotere afzetmarkt te bereiken.
Afhankelijk van het succes van hun Time Mirror willen ze eventueel zelf nog beginnen aan een Smart Mirror, maar dat zijn nog verre toekomstplannen.
De Time Mirror is te verkrijgen op bestelling en mogelijk ook in enkele winkels, al zijn onderhandelingen hier nog lopende. “Voor de Time Mirror
verwachten we een prijs in de grootteorde van €50. Dit maakt hem niet echt duurder dan andere spiegels van hetzelfde formaat”, vult financieel
directeur Joeri Rethy aan.

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

www.nieuwsblad.be
Date : 07/04/2018

Circulation : 

Page : 

Audience : 164968

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180406_03450291

Studenten organiseren grootschalig FIFAtornooi
07/04/2018 om 02:57 door
Leuven Robin Bastaens, Jari Tuyaerts, Dylan Eembeeck, Joren Legrand en Sara Rosseels, alle vijf
studenten Project- en Eventmanagement van UCLL organiseren, in het kader van hun ‘small
business project’, op 18 april een grootschalig FIFA-tornooi dat zowel openstaat voor Leuvense
studenten als voor OHL-abonnees. Het tornooi, dat de naam ‘Game of Goals’ kreeg, zal
plaatsvinden in de thuisbasis van OHL. “In het stadion zullen we randanimatie en snacks voorzien
om zowel deelnemers als bezoekers een leuke tijd te bezorgen.” Toeschouwers mogen gratis
komen supporteren. “De winnaars mogen zich meteen als de beste FIFA-spelers van Leuven
profileren”, zegt Robin Bastaens.
Zij en diegenen die op de tweede en derde plaats terechtkomen, mogen een prijs in ontvangst
nemen.
Alle deelnemende studenten en abonnees horen zich in te schrijven in teams van twee, via de
website van het ‘event’: www.gameofgoals.be.
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WhatTheBox verkoopt webcamcovers voor het goede doel

Zeven laatstejaarsstudenten bedrijfsmanagement van UCLL richtten het bedrijfje WhatTheBox op. Deze groep biedt webcamcovers aan voor het
goede doel Tout Bien – Okidoki. Daarnaast verkopen ze ook verschillende eerste-hulpboxen voor studenten.
Aurélie, Betty, Charlotte, Elvira, Florian, Louis en Ward zijn begonnen met een Small Business Project. Ze kregen de kans om onder de vleugels van
UCLL en Vlajo (Vlaams jong ondernemen) een onderneming op te starten. Na enkele brainstormsessies en uitgebreide marktonderzoeken waren de
concepten geboren. We starten met de verkoop van de computerbox en de bierbox. Deze zijn handige eerste-hulpkits voor studenten. In de
computerbox kan je producten vinden om je laptop schoon te maken en in de bierbox producten om een bierbak te vervoeren met de fiets.
Naast het verkopen van de computer- en bierboxen wilden de studenten graag nog een extra steentje bijdragen voor het goede doel Tout bienOkidoki. Dit is een vzw die suïcide bespreekbaar wil maken. Meerdere leden van het team hebben te maken gehad met een vriend of vriendin die
onverwacht een einde aan hun leven maakte. Daarom wil WhatTheBox graag helpen om het aantal zelfdodingen aanzienlijk terug te dringen. Om Tout
bien-Okidoki te steunen gaat WhatTheBox webcamcovers verkopen die de privacy op je laptop beschermen. De winst van de webcamcovers gaat
integraal naar het goede doel.
Voor steun of meer info: www.whatthebox.be of info@whatthebox.be
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Velusta is ‘Small Business Project van Jaar’
04 mei 2018
02u31

Foto De Prycker
Velusta van de Universiteit Antwerpen wil komaf maken met de ‘onveilige’ wielerwereld. Vier gemotiveerde derdejaarsstudenten Toegepaste Ingenieur
Bouwkunde van de Universiteit Antwerpenontwikkelden daarom de Velusta Protection Patch tegen schaafwonden. Voor die uitvinding kreeg Velusta
de award ‘Small Business Project van het Jaar’ uitgereikt van de Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo).
(ADPW)
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In Limburg: Twee studenten PXL geselecteerd voor Global Youth Forum in
Mexico (13 mei 2018)
Van 8 tot 13 juli verzamelen een 500-tal ondernemende studenten van over heel de wereld in Morelos (Mexico) voor het JA Global Youth Forum, ook wel het
Davos van de jeugd genoemd. Via een Europese selectieprocedure wisten slechts twee Vlaamse studenten een vrijkaart te bemachtigen. Allebei studeren ze aan
Hogeschool PXL.
Kem Kay (19 jaar, Houthalen-Helchteren) en Jelle Degeest (20 jaar, Kortenaken) heten de gelukkigen. Kem zit in haar eerste jaar Biotechnologie, Jelle is
tweedejaarsstudent Bouw. Allebei zit het ondernemen hen in het bloed en kijken ze heel erg uit naar het meerdaagse evenement.
Jelle: "Het JA Global Youth Forum betekent vijf dagen lang ondergedompeld worden in een internationaal topevent met presentaties, paneldiscussies, gastsprekers
met wereldfaam en zo veel meer. Ik ben echt heel blij dat ik dit mag meemaken. Normaal gezien moet je - los van je vlucht - 490 dollar neertellen om te mogen
deelnemen. Dankzij deze Europese subsidie worden alle kosten gedekt."
Ook Kem Kay is enthousiast: "Dit jaar is een emotionele rollercoaster voor mij. Ik heb de afgelopen maanden met mijn team de app Amigrow ontwikkeld, een
virtuele buddy die pestgedrag en misbruik bij kinderen detecteert. Met die app hebben we de Innovation Station-competitie van Pitch Please gewonnen en de
finale van de ideeënwedstrijd Vlajo Start Academy gehaald. Dat vond ik al heel erg straf, maar dat ik nu - als één van slechts twee Vlamingen en dan nog samen
met een PXL-student - naar Mexico mag, dat is echt de kers op de taart. Ik ben ook vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) heel erg dankbaar. Zij hebben de
Europese kandidaatstelling van Jelle en mezelf van in het begin gesteund."
Ook algemeen directeur Ben Lambrechts is uiteraard trots: "Dit zijn twee studenten met de X-factor van PXL: ondernemende studenten die dankzij hun
studentenbedrijfjes een netwerk aan het uitbouwen zijn, die passie hebben voor hun vakdomein maar tegelijkertijd ook multidisciplinair the bigger picture zien en
die bovendien niet te beroerd zijn om onze hogeschool op een internationaal forum met deelnemers uit meer dan 50 landen te profileren. Absolute toppers zijn
het."

Bekijk alle artikels uit In Limburg
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Twee PXL’ers als enige Vlaamse studenten geselecteerd voor Global
Youth Forum in Mexico

Kem Kay en Jelle Degeest enige Vlamingen op ‘Davos van de jeugd’
Van 8 tot 13 juli verzamelen een 500-tal ondernemende studenten van over heel de wereld in Morelos (Mexico) voor het JA Global Youth Forum, ook
wel het 'Davos van de jeugd' genoemd. Via een Europese selectieprocedure wisten slechts twee Vlaamse studenten een vrijkaart te bemachtigen.
Allebei studeren ze aan Hogeschool PXL.
Kem Kay en Jelle Degeest heten de gelukkigen. Kem zit in haar eerste jaar Biotechnologie, Jelle is tweedejaarsstudent Bouw. Allebei zit het
ondernemen hen in het bloed en kijken ze heel erg uit naar het meerdaagse evenement. Jelle: "Het JA Global Youth Forum betekent vijf dagen lang
ondergedompeld worden in een internationaal topevent met presentaties, paneldiscussies, gastsprekers met wereldfaam en zo veel meer. Ik ben echt
heel blij dat ik dit mag meemaken. Normaal gezien moet je - los van je vlucht - 490 dollar neertellen om te mogen deelnemen. Dankzij deze Europese
subsidie worden alle kosten gedekt."
Ook Kem Kay is superenthousiast: "Dit jaar is een emotionele rollercoaster voor mij. Ik heb de afgelopen maanden met m'n team de app Amigrow
ontwikkeld, een virtuele buddy die pestgedrag en misbruik bij kinderen detecteert. Met die app hebben we de 'Innovation Station'-competitie van Pitch
Please gewonnen en de finale van de ideeënwedstrijd Vlajo Start Academy gehaald. Dat vond ik al heel erg straf, maar dat ik nu - als één van slechts
twee Vlamingen en dan nog samen met een PXL-student - naar Mexico mag, dat is echt de kers op de taart. Ik ben ook vzw Vlajo (Vlaamse Jonge
Ondernemingen) heel erg dankbaar. Zij hebben de Europese kandidaatstelling van Jelle en mezelf van in het begin gesteund."
Ook algemeen directeur Ben Lambrechts is uiteraard heel trots op z'n 'junior-collega's': "Dit zijn twee studenten met de X-factor van PXL:
ondernemende studenten die dankzij hun studentenbedrijfjes een netwerk aan het uitbouwen zijn, die passie hebben voor hun vakdomein maar
tegelijkertijd ook multidisciplinair the bigger picture zien en die bovendien niet te beroerd zijn om onze hogeschool op een internationaal forum met
deelnemers uit meer dan 50 landen te profileren. Absolute toppers zijn het."
Artikel geplaatst n.a.v. bron: Op: 11-05-2018
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Twee PXL’ers als enige Vlaamse studenten geselecteerd voor Global Youth
Forum in Mexico

Van 8 tot 13 juli 2018 verzamelen een 500-tal ondernemende studenten van over heel de wereld in Morelos (Mexico) voor het JA Global Youth
Forum, ook wel het ‘Davos van de jeugd’ genoemd. Via een Europese selectieprocedure wisten slechts twee Vlaamse studenten een vrijkaart te
bemachtigen. Allebei studeren ze aan Hogeschool PXL.
Kem Kay en Jelle Degeest heten de gelukkigen. Kem zit in haar eerste jaar Biotechnologie, Jelle is tweedejaarsstudent Bouw. Allebei zit het
ondernemen hen in het bloed en kijken ze heel erg uit naar het meerdaagse evenement. Jelle: “Het JA Global Youth Forum betekent vijf dagen
lang ondergedompeld worden in een internationaal topevent met presentaties, paneldiscussies, gastsprekers met wereldfaam en zo veel meer. Ik
ben echt heel blij dat ik dit mag meemaken. Normaal gezien moet je – los van je vlucht – 490 dollar neertellen om te mogen deelnemen. Dankzij
deze Europese subsidie worden alle kosten gedekt.”
Ook Kem Kay is superenthousiast: “Dit jaar is een emotionele rollercoaster voor mij. Ik heb de afgelopen maanden met m’n team de app Amigrow
ontwikkeld, een virtuele buddy die pestgedrag en misbruik bij kinderen detecteert. Met die app hebben we de ‘Innovation Station’-competitie van
Pitch Please gewonnen en de finale van de ideeënwedstrijd Vlajo Start Academy gehaald. Dat vond ik al heel erg straf, maar dat ik nu – als één van
slechts twee Vlamingen en dan nog samen met een PXL-student – naar Mexico mag, dat is echt de kers op de taart. Ik ben ook vzw Vlajo (Vlaamse
Jonge Ondernemingen) heel erg dankbaar. Zij hebben de Europese kandidaatstelling van Jelle en mezelf van in het begin gesteund.”
Ook algemeen directeur Ben Lambrechts is uiteraard heel trots op z’n ‘junior-collega’s’: “Dit zijn twee studenten met de X-factor van PXL:
ondernemende studenten die dankzij hun studentenbedrijfjes een netwerk aan het uitbouwen zijn, die passie hebben voor hun vakdomein maar
tegelijkertijd ook multidisciplinair the bigger picture zien en die bovendien niet te beroerd zijn om onze hogeschool op een internationaal forum met
deelnemers uit meer dan 50 landen te profileren. Absolute toppers zijn het.”
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Impuls van Studio 100 in Trooper loont
Bart De bruyn7 december 2017
SCHELLE – Studio 100 mengt zich in heel wat nevenactiviteiten. Zo wordt Hans Bourlon de nieuwe voorzitter van Start Academy, een
ideeënwedstrijd en een academie voor studenten hoger en universitair onderwijs. Ook Trooper, de start-up waar het entertainmentbedrijf
uit Schelle instapte, draait uitstekend.
En of de nevenactiviteiten van Studio 100 in iets positief uitmonden. Het entertainmentbedrijf nam begin november een belang van 50 procent in
Trooper, een start-up die consumenten, Vlaamse verenigingen en online shops met elkaar in contact brengt en op volle toeren draait.
Consumenten kunnen via het digitale platform geld inzamelen voor hun favoriete vereniging door online te shoppen. Al wie via Trooper surft, verdient
gemiddeld 5 procent per aankoop voor zijn of haar vereniging, zonder zelf één euro extra te betalen. Trooper wist intussen al 500 verenigingen aan te
spreken, goed voor een gespaard bedrag van meer dan 25.000 euro.
“Het verenigingsleven verenigt alle mensen in Vlaanderen. Verenigingen vormen ook onze kinderen en geven iedereen de kans zich te ontwikkelen”,
meent Hans Bourlon. “Daarom roep ik iedereen op om zijn of haar vereniging aan te sluiten.”
Hans Bourlon stimuleert

Als nieuwe voorzitter van Start Academy laat Studio 100-baas Hans Bourlon niet alleen de allerkleinsten genieten van zijn kunnen als ondernemer. Ook
een nieuwe generatie ondernemende hogeschool- en universiteitsstudenten krijgt hiermee de kans om de vruchten te plukken van zijn kennis en
expertise.
Tot en met 15 februari hebben de 18- tot 25-jarigen nog de mogelijkheid om hun ideeën in te dienen voor de wedstrijd. Op 18 april zal Hans Bourlon
dan de winnende student-ondernemer bekronen met 2.500 euro startkapitaal.
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Met deze app leer je elkaar helpen
Vandaag om 05:23

Bedenker Olivier Dinet. Foto: mvl
Lennik Olivier Dinet en zijn team hebben met Faver een applicatie ontwikkeld waarmee je een medeburger een dienst kan bewijzen in jouw omgeving.
Stel: het heeft hard gesneeuwd en je wil de oprit sneeuwvrij maken maar je hebt daarvoor een sneeuwschop nodig en die heb je niet. Of je hebt een
kamer opgeruimd en je hebt een hele voorraad boeken die je wil weggeven. Voor al die vragen of aanbiedingen hebben Olivier Dinet en zijn team de
app Faver ontwikkeld.
“Aanvankelijk was onze app enkel toegankelijk voor studenten. Zo kon een student uit Leuven bijvoorbeeld aan een collega uit Gent vragen om een
foto te maken van de inhoudstafel van een bepaald boek. Zo konden studenten mekaar een dienst bewijzen”, zegt bedenker Olivier Dinet.
Samenleving
Ondertussen kan iedereen de applicatie downloaden op een iOS- of Android-besturingssysteem. Het hoofddoel van de app is mensen elkaar gunsten
laten verlenen op basis van de locatie, en zo een betere samenleving te creëren. Via de app kunnen ook onregelmatigheden gesignaleerd worden zoals
defecte straatverlichting of graffiti, wat wordt doorgegeven aan het bevoegde gemeentebestuur.
Olivier Dinet (26) uit Sint-Martens-Lennik is bedenker van de app. De ontwikkeling liet hij over aan enkele collega-studenten met meer kennis over
applicatieontwikkeling. Maar de rechtenstudent probeerde als woordvoerder de app aan zo'n groot mogelijk publiek voor te stellen, wat ook aardig
lukte. “Het idee voor Faver schopte het in 2017 tot in de finale van de Start-Academy wedstrijd van Vlajo en ING en was ook de Vlaamse winnaar
van de European Satellite Navigation Competition-wedstrijd voor haar gebruik van satelliettechnologie. Ondertussen maken al veel studenten gebruik
van de app, maar we hopen het bereik dus te vergroten,” zegt Olivier.
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Oost-Vlaanderen boven in Start Academy
Karel Cambien3 april 2018
GENT – In de zogenaamde Starter Academy, een door Vlajo georganiseerd concours voor aspirant-ondernemers,
zwaaien de Oost-Vlaamse studenten de plak. De helft van de finalisten komt uit onze provincie. Het bewijst nogmaals
de starterscultuur die er leeft in Gent en omstreken.
Vlajo heeft zopas de shortlist bekend gemaakt van de zes finalisten. Amigrow (UHasselt en PXL), Backpad (Vives), Boogo
(HoGent), E-Recycling (UGent), Fit vanuit je zetel (VUB) en MicroFlavours (Odisee en UGent) strijden op 18 april in het
ING Marnix gebouw te Brussel om de winst in deze ideeënwedstrijd voor studenten hoger onderwijs.
Ondernemerschap op de schoolbanken zit in de lift. Elke jongere heeft wel een idee of kriebel waarmee je aan de slag kan.
“Daarom tonen wij met Start Academy dat je ook op jonge leeftijd kan ontdekken of je idee leeft op de markt”, aldus Vlajo.
“Dat idee kan eenvoudig zijn of net complex, helemaal uitgewerkt of gewoon een ruwe gedachte. Start Academy is véél meer
dan gewoon een wedstrijd. Kandidaten worden intensief begeleid door ondernemers en bedrijfsprofessionals om uit te vinden
of er voldoende potentieel is voor hun businessidee in de markt. En om dat idee vervolgens verder uit te werken in lijn met de
verwachtingen van de markt.

Prijzenpot
76 deelnemende teams stonden begin februari aan de start van een traject met workshops, coaching en pitching sessies. In de
finale strijden de zes meest beloftevolle teams voor de overwinning. Het afdwingen van deze finaleplaats getuigt reeds van
creativiteit, gezond verstand, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. Maar welk team kan nog een trapje hoger klimmen,
en de vakjury onder leiding van Hans Bourlon (CEO Studio 100) het meest overtuigen van hun ondernemersidee en potentieel? Het antwoord kennen we op 18 april. De winnaars krijgen een geldprijs (tot 2.500 euro cash) en tot 15.000 euro
aan consultancy uren van partners ING, Deloitte, Linklaters LLP en Gimv.
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AMIgrow in de finale van de ideeënwedstrijd Start Academy
Studenten Mathys Awouters (Toegepaste economische wetenschappen, Universiteit Hasselt), Kem Maria Kay (Biotechnologie, Hogeschool PXL),
Nadia Burke (Handelsingenieur, Universiteit Hasselt) en Abiola Omolola Ogundiran (Business process management, Universiteit Hasselt) (van links naar
rechts op de foto) leerden elkaar twee maanden geleden kennen toe ze het winnende team werden van de brainstormdag 'Innovation Station'
georganiseerd door Pitch Please.
Uit de 76 teams die deelnamen aan de ideeënwedstrijd Start Academy, is AMIgrow een van de zes finalisten die op woensdag 18 april 2018 hun finale
pitch geven.
De applicatie AMIgrow is een virtuele buddy die pestgedrag en misbruik detecteert door een veilige ruimte te creëren waarbinnen kinderen hun
gevoelens kunnen uiten. Als er problemen vastgesteld worden, verwijst de app door naar experten. De komende periode volgt een test- en
onderzoeksfase. De exacte lanceringsdatum is nog niet gekend. De studenten krijgen ondersteuning van hun Vlajo-coach Marc Vanderheyden, medeoprichter en eigenaar van Spikes, een softwarebedrijf dat 60 mensen tewerkstelt.
Stemmen op AMIgrow voor de publieksprijs kan via deze link. 50 % van de punten zijn te verdienen via online public voting, 50 % van de punten komt
via de stemming van het publiek in de zaal tijdens de grote finale op 18 april 2018. Inschrijven voor de finale kan je hier.
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Waregemse alcoholijsjes veroveren België
De ijsjes van twee jonge Waregemse ondernemers veroveren de rest van het land. 'Boogo' is genomineerd voor de
Gentrepreneur, maakt kans om student-ondernemer van het jaar te horen én heeft een finaleplaats in de ING start-Academy,
dat vernieuwende businessideeën van studenten verder helpt vormgeven.

Jorgo en Nicholas veroveren stilaan de rest van Vlaanderen met hun ijsjes.
Ijes en alcohol. Waregemnaar Jorgo Struyve (22) en uitgeweken Waregemnaar Nicholas Destoop (23) uit Wontergem
brachten het concept in september over van Waregem naar New York en scheren er hoge toppen mee. "Onze ijsjes
combineren letterlijk de twee: alcohol en ijsjes. Zo hebben we een sorbet van strawberry daiquiri en witte rum en een vanille
bourbon met stukjes chocolade", zegt Jorgo. De ijsjes worden gemaakt in de keuken van Anna's Place in Sint-Eloois-Vijve.
Nicholas is de neef van Frederic Destoop, eigenaar van de traiteurzaak. Een hoeve in Lokeren draait het beslag tot ijs.

Nominaties
De jongens maken en verkopen de ijsjes sinds september. Oorspronkelijk was het ijs enkel in Waregem en het Gentste te
koop maar nu lonkt, dankzij de interesse van enkele grote bedrijven, de rest van Vlaanderen en België. Zo werd Boogo
geselecteerd als 1 van de 5 finalisten in de Gentrepreneur van het jaar en bestaat de kans dat ze student-ondernemer van het
jaar 2018 worden. Zo kunnen ze onder andere Madame Bakster en Jeroen De Wit, CEO van Teamleader, opvolgen.

Delen
"We hopen dat investeerders in ons project stappen"
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Eerder waren de Boogo-oprichters geselecteerd uit meer dan 200 deelnemers om deel uit te maken van de 40 starters die
mochten toetreden tot de "Start-it KBC community. Ze verwierven een finaleplaats in de ING start-Academy dat
vernieuwende ideeën van studenten verder helpt vormgeven. Op 18 april weten de jongens of ze de wedstrijd van ING
winnen. Op de uitslag van de student-ondernemerswedstrijd is het wachten tot 2 mei. "We hopen door onze finaleplaatsen
investeerders te overtuigen om in ons project te stappen", zegt Jorgo. "Deelnemen vraagt heel wat energie. Contacten die
gelegd worden, het kunnen volgen van workshops en de mogelijke te winnen prijzen, maken het de moeite." (KVO)
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Recy-call wint Start Academy
Karel Cambien19 april 2018
GENT – Recy-call, een studententeam van Universiteit Gent, heeft de 9e editie van ideeënwedstrijd Start Academy
gewonnen. Start Academy is een gezamenlijk initiatief van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en ING België om
ondernemingszin, ondernemerschap en creativiteit bij Vlaamse studenten te stimuleren.
Uit 77 inzendingen waren er in totaal 6 finalisten bij de laatste kanshebbers. Zij kregen gisteravond de kans om een laatste keer
hun idee te pitchen voor een vakjury onder leiding van Hans Bourlon (ceo Studio 100). Recy-call wil het recyclage potentieel
van oude GSM’s aanzienlijk verhogen en zo bijdragen aan een duurzamer milieu. Recy-call verdient een geldprijs van 2.250
euro en advies van partners ING, Deloitte en Linklaters.

Circulaire economie
Recy-call is actief in de circulaire economie. Recycleren wint steeds meer aan terrein. Afgedankte mobiele telefoons liggen
massaal stof te vergaren in onze lades, terwijl ze perfect gerecycleerd kunnen worden. Recy-call organiseert inzamelacties op
scholen om de milieubewustheid bij kinderen en jongeren te verhogen. Eens ingezameld op school worden de gsm’s opgehaald
door het Recupel-netwerk waarna ze geshredderd worden tot kleine stukjes en verwerkt tot nieuwe zuivere grondstoffen. De
kersverse winnaars Laura Morel en Domien Declercq, twee studenten handelsingenieur, kwamen op dit idee in de wereldstad
Shanghai. “We deden er allebei onderzoek voor onze thesis in het kader van circulaire economie. Ons businessconcept is
uiteindelijk ook terug te brengen tot diezelfde circulaire trend. We willen de bebat van de gsm’s worden”, zegt een stralende
Laura Morel. “Dankzij Start Academy hebben we veel bijgeleerd. We werden ondersteund door professionals uit het
bedrijfsleven. Hun uitstekende coaching en feedback heeft ervoor gezorgd dat we ons idee naar een hoger niveau hebben
getild. De concurrentie was zeer sterk, deze overwinning geeft dan ook een enorme voldoening als team. Een mooie beloning
voor al het harde werk.”

Educatieve samenwerking
Recy-call werd uitverkozen door een vakjury onder leiding van Hans Bourlon (ceo Studio 100). “Dit studententeam was het
meest overtuigend”, aldus Bourlon. “Ze hebben een mooi uitgewerkt duurzaam idee dat inspeelt op een concrete behoefte
vanuit de maatschappij. De educatieve samenwerking met scholen is ook goed doordacht. Hun bedrijf heeft een groot
groeipotentieel.”
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Student Anton (23) laat senioren bewegen
en wint daar prijs mee
Vandaag om 02:57 door Amaury Michaux,amg

Anton Van Biesen, student kinesitherapie aan de VUB, kaapte de publieksprijs weg. Foto:
amg
Brussel / Dendermonde Met zijn project Fit vanuit je zetel won Anton Van Biesen (23) uit Dendermonde de
publieksprijs op de ideeënwedstrijd Start Academy.
Start Academy is een gezamenlijk initiatief van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en
ING België om ondernemingszin, ondernemerschap en creativiteit bij Vlaamse studenten
te stimuleren. Uit 77 inzendingen bleven zes finalisten over. Zij kregen woensdagavond de
kans om een laatste keer hun idee te pitchen voor een vakjury onder leiding van Hans
Bourlon van Studio 100.
Publiekswinnaar werd Fit vanuit je zetel van Anton Van Biesen uit Dendermonde, die
kinesitherapie studeert aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hij bedacht oefeningen om
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ouderen in beweging te krijgen. Met Fit vanuit je zetel kunnen ouderen via video's simpele
oefeningen nadoen.
Fanfare
“Iedere maand krijgen de senioren een nieuwe dvd met oefeningen in een wisselend thema.
Tussen die oefeningen worden filmpjes getoond met een nostalgische toets. Mijn eerste
thema was bijvoorbeeld de fanfare: de oefeningen hebben telkens te maken met
handelingen die je bij een fanfare ook moet doen. Tussendoor zien de senioren dan
filmpjes van fanfares uit hun tijd.”
De masterstudent wil op die manier de levenskwaliteit van ouderen langer hoog houden.
“Oudere mensen zijn minder gemotiveerd om te sporten. Met deze dvd's kunnen ze vanuit
hun zetel en met een thema dat hen interesseert krachttraining doen om de veroudering
tegen te gaan. En dat werkt. Tijdens mijn stage geriatrie werden mijn oefeningen gretig
uitgeoefend.”
Recy-call, een studententeam van Universiteit Gent, was de uiteindelijke winnaar van Start
Academy. Het zilver ging naar Boogo van de Hogeschool Gent en het brons was voor
Microflavours. Deze samenwerking tussen Dario Vunckx uit Odisee Brussel en UGent
koos voor een duurzame voedselproductie via hun unieke stadsboederij.
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VUB-student Anton (23) wil ouderen meer doen bewegen
Fit vanuit je zetel wint publieksprijs van Start Academy
20/04/2018 om 02:57 door Amaury Michaux

Anton Van Biesen, student kinesitherapie aan de VUB, kaapte de publieksprijs weg. Foto: amg
Brussel Met zijn project ‘Fit vanuit je zetel’, won Anton Van Biesen (23) de publieksprijs op de ideeënwedstrijd Start Academy hebben. “Dit werkt”, zegt de,
student kinesitherapie aan de VUB.
Start Academy is een gezamenlijk initiatief van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en ING België om ondernemingszin, ondernemerschap en
creativiteit bij Vlaamse studenten te stimuleren. Uit 77 inzendingen bleven zes finalisten over als laatste kanshebbers. Zij kregen woensdagavond de kans
om een laatste keer hun idee te pitchen voor een vakjury onder leiding van Hans Bourlon van Studio 100.
Publiekswinnaar werd ‘Fit vanuit je zetel’. Anton Van Biesen komt uit Dendermonde maar studeert kinesitherapie aan de Vrije Universiteit van Brussel.
Hij bedacht oefeningen om ouderen in beweging te krijgen. Met ‘Fit vanuit je zetel’ kunnen ouderen via video's simpele oefeningen nadoen.
Fanfare
“Iedere maand krijgen de senioren een nieuwe dvd met oefeningen in een wisselend thema. Tussen die oefeningen worden filmpjes getoond met een
nostalgische toets. Mijn eerste thema was bijvoorbeeld de fanfare: de oefeningen hebben telkens te maken met handelingen die je bij een fanfare ook
moet doen. Tussendoor zien de senioren dan filmpjes van fanfares uit hun tijd.” De masterstudent wil zo de levenskwaliteit van ouderen langer hoog
houden. “Oudere mensen zijn minder gemotiveerd om te sporten. Met deze dvd's kunnen ze vanuit hun zetel en met een thema dat hen interesseert
krachttraining doen om de veroudering tegen te gaan. En dat werkt. Tijdens mijn stage geriatrie werden mijn oefeningen gretig uitgeoefend.”
Recy-call, een studententeam van Universiteit Gent, was de uiteindelijke winnaar van Start Academy. Het zilver ging naar Boogo van de Hogeschool
Gent en het brons was voor Microflavours. Deze samenwerking tussen Dario Vunckx uit Odisee Brussel en UGent koos voor een duurzame
voedselproductie via hun unieke stadsboederij. “Daar werken we onder andere met verticale landbouw. Daarnaast zal al het water hergebruikt
worden”, vertelt Dario Vunckx uit Sint-Agatha-Berchem. Alle laureaten ontvingen een geldprijs en worden verder begeleid.
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Een bolletje rum of strawberry dairquiri? Studenten vallen in de prijzen met hun
alcoholijsjes
Vandaag om 06:00

De jongens schepten gisteren ijsjes voor de topmannen van Unizo. Foto: kvo
Waregem / Lochristi De Waregemse studenten Jorgo Struyve (22) en Nicolas Destoop (23) van Boogo zijn Student-Ondernemer van het Jaar 2018 geworden. Ze kregen
de titel van Unizo voor hun ijsjes, waarin alcohol verwerkt zit.
De jongens kregen de titel en de bijhorende cheque van 500 euro gisteren uit handen van UNIZO-topman Danny Van Assche en directeur UNIZO
Oost-Vlaanderen Jos Vermeiren. Boogo maakt sinds afgelopen jaar ijsjes waarin alcohol verwerkt wordt. Een idee waarvoor ze de inspiratie haalden in
New York. Eind vorige week werden ze ook al tweede in de Start Academy, een gezamenlijk initiatief van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en
ING België dat ondernemingszin en creativiteit bij Vlaamse studenten wil stimuleren. Uit 77 inzendingen bleven zes finalisten over, Boogo werd tweede.
Hun ijsjes zijn ondertussen te koop in enkele supermarkten in Waregem en via hun webshop boogo.be.

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

www.pxl.be
Date : 23/05/2018

Circulation : 

Page : 

Audience : 1000

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : 
http://www.pxl.be/Pub/Home/InDeKijker/TweePXLTechstudentengeselecteerdvoorGlobalYouthForum.html

Twee PXL-Tech studenten geselecteerd voor Global Youth
Forum
Van 8 tot 13 juli 2018 verzamelen een 500-tal ondernemende studenten van over de hele wereld in Morelos (Mexico) voor het
JA Global Youth Forum, ook wel het 'Davos van de jeugd' genoemd.
Via een Europese selectieprocedure wisten slechts twee Vlaamse studenten een subsidie voor het forum te bemachtigen en die
studeren allebei aan PXL-Tech: Kem Kay (eerstejaarsstudente Biotechnologie) en Jelle Degeest (tweedejaarsstudent Bouw).
Kem haalde met haar team Amigrow de finale van Vlajo Start Academy met een 'virtuele buddy'-app die pestgedrag en
misbruik bij kinderen detecteert. Jelle behaalde met zijn small business project KTG en hun 'smart' wekker met draadloze
oplader de halve finales van Start Academy en de provinciale finale van de wedstrijd 'Vlajo Best SBP'.
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Student zet senioren aan tot sporten: 'Ouderen hebben veel meer beweging nodig'
Anton Van Biesen woont in Dendermonde. Hij studeert kinesitherapie en revalidatiewetenschappen aan de VUB en wil senioren aanzetten tot sporten.
Hij won daar vorige maand de publieksprijs van de Start Academy mee.

© Johan Jacobs
'Ik was nooit van plan om na mijn studie als kinesist aan het werk te gaan en zag mezelf ook niet meteen met ouderen werken. Maar op school werken
we voor onze stages met een lotingsysteem en daardoor belandde ik in september op de afdeling geriatrie in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst.
'Toen de stage eenmaal begonnen was, was ik verrast door de omgang met de patiënten op de afdeling. Vaak trekken begeleiders per senior maar vijf
minuten uit om met hen door de gangen te wandelen, terwijl ouderen veel meer beweging nodig hebben.
'Wanneer je voor jezelf beslist om voor mensen te zorgen, moet je het ook goed doen. Vanuit dat idee ben ik tijdens mijn stage gestart met een balletles
voor de patiënten. In plaats van elk van hen vijf minuten beweging te geven, kun je dan vijftig minuten bieden aan een hele groep. De senioren
reageerden zo enthousiast dat ik nadien ook andere oefeningen mocht bedenken.
'Nu wil ik mijn work-outs voor senioren vertalen naar dvd's en op termijn ook naar smartboardapps voor serviceflats en -homes. Ik weet dat de
zorgsector met personeelstekorten kampt, maar dat betekent niet dat de sector moet stilstaan. Ik heb als jongere de kans gekregen om met nieuwe
ideeën te experimenteren, en zolang er in elke sector mensen zijn die willen innoveren en ontwikkelen, kun je al een heel eind komen.'
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Tieltse leerlingen schenken 300 euro aan De Veerboot

Foto Anthony Statius
Basisschool De Veerboot in Astene krijgt financiële steun uit onverwachte hoek. De vijfdejaars Marketing en Ondernemen van het Handelsinstituut
Regina Pacis uit Tielt hebben hen de opbrengst van hun minionderneming Sock-It geschonken. Met Sock-It verkochten de Tieltse leerlingen hippe
sokken, zelfgemaakte waszakken en een ecologisch wasmiddel. Een van de leerlingen, Flore, kwam op het idee om de winst te schenken aan De
Veerboot, waar haar broer Stan op school zit.
Het bedrag van 150 euro werd na het bezoek aan De Veerboot verdubbeld. Het geld wordt ingezet voor de aankoop van materiaal voor de kinderen.
(ASD)
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Scholieren maken voor Alexianen een app om werknemers te
bereiken
Gisteren om 18:12 door Raymond Billen Tienen - De stad Tienen organiseerde, in samenwerking met Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo), secundaire scholen en vier
Tiense bedrijven, een innovatiekamp onder de noemer ‘Tiens Talent Innoveert’.
De stad wil lokale bedrijven en het onderwijs dichter bij elkaar wil brengen. Een kleine honderd jongeren van de derde graad secundair
onderwijs gingen in twintig teams de uitdaging aan om in 24 uur een creatieve oplossing te bedenken voor realistische problemen
geformuleerd door vier Tiense peterbedrijven: Beneo, Tiense Suiker, Citrique Belge en Alexianen Zorggroep Tienen. De teamleden
kenden elkaar vooraf niet. Op woensdag stelden de teams in De Kruisboog hun project voor aan de jury, samengesteld uit topmensen
van de vier deelnemende bedrijven.
Het winnende team, bestaande uit Imke Van Cuyck, Hannelore De Pauw, Evelien Nolmans, Lars Ceulemans en Amber Vanneck,
bedacht onder het motto Werk rap met de Alexiapp, een app om de Alexianen Zorggroep Tienen sneller in contact te brengen met
potentiële werknemers. Als beloning voor hun creatieve werk kreeg het winnende team een Movie & Meal Bongobon. Alle finalisten
kregen een Sweet Tienen.kado ter waarde van 20 euro.
De deelnemende scholen waren GO! atheneum Tienen, Sint-Janscollege Meldert en VIA Tienen Derde Graad.
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Tiens talent innoveert
Met een app werknemers bereiken
Op dinsdag 27 en woensdag 28 februari '18 organiseerde de stad Tienen, in samenwerking met Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo), de Tiense
secundaire scholen en vier Tiense bedrijven, een uitdagend innovatiekamp onder de noemer ‘Tiens Talent Innoveert’. Deze tweedaagse brainstorm past
in het kader van het Talentenplatform, een project waarmee de stad lokale bedrijven en het onderwijs dichter bij elkaar wil brengen.
Een kleine 100 Tiense jongeren van de derde graad secundair onderwijs gingen in 20 teams de uitdaging aan om in 24 uur een creatieve oplossing te
bedenken voor realistische problemen geformuleerd door vier Tiense peterbedrijven. Beneo, Tiense Suiker, Citrique Belge en Alexianen Zorggroep
Tienen engageerden zich om de jongeren te begeleiden. De teamleden kenden elkaar vooraf niet: het was dus belangrijk elkaar snel te leren kennen om
op een zo efficiënt mogelijke manier samen te werken.
Op woensdag 28 februari '18 stelden de teams in de Theaterzaal van CC De Kruisboog hun project voor aan de jury, samengesteld uit topmensen van
de vier deelnemende bedrijven.
Het winnende team, bestaande uit Imke Van Cuyck, Hannelore De Pauw, Evelien Nolmans, Lars Ceulemans en Amber Vanneck, bedacht onder het
motto ‘Werk rap met de Alexiapp’, een app om de Alexianen Zorggroep Tienen sneller in contact te brengen met potentiële werknemers. Als beloning
voor hun creatieve werk kreeg het winnende team een Movie & Meal Bongobon. Alle finalisten kregen een Sweet Tienen.kado ter waarde van 20
euro.
“Onze werknemers zijn ons kapitaal, want ons product is goede zorg verlenen. Met dit innovatieve idee van deze jonge, enthousiaste bende kunnen we
laagdrempelig en snel meerdere doelgroepen bereiken om onze vacatures in te vullen. De kans is reëel dat dit idee verder uitgewerkt wordt binnen onze
werking,” meent Jill Hermans, directeur zorg van de Alexianen Zorggroep Tienen.
De leerlingen en leerkrachten van de deelnemende scholen, GO! atheneum Tienen, Sint-Janscollege Meldert en VIA Tienen Derde Graad, waren erg
enthousiast over het project.
Artikel geplaatst n.a.v. bron: Op: 28-02-2018
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‘Tiens Talent Innoveert’ levert app voor de
Alexianen Zorggroep op
02 maart 2018
02u58

Foto Bollen Het winnende team van 'Werk rap met de Alexiapp'.
Tienen De afgelopen twee dagen organiseerde de stad samen met Vlajo (Vlaamse Jonge
Ondernemingen), de secundaire scholen en vier bedrijven (Beneo, Tiense Suiker, Citrique
Belge en Zorggroep Alexianen), een uitdagend innovatiekamp ‘Tiens Talent Innoveert’.
Een honderdtal jongeren van de derde graad secundair onderwijs van het GO! Atheneum
Tienen, het Sint-Janscollege Meldert en de VIA Tienen ging in 20 teams de uitdaging aan om in
24 uur een creatieve oplossing te bedenken voor realistische problemen geformuleerd door vier
Tiense peterbedrijven. “Beneo, Tiense Suiker, Citrique Belge en Alexianen Zorggroep Tienen
engageerden zich om de jongeren te begeleiden. De teamleden kenden elkaar vooraf niet: het
was dus belangrijk elkaar snel te leren kennen en efficiënt samen te werken”, legt schepen van
Lokale Economie, Johan Dewolfs (N-VA) uit.

Alexiapp
Aan het einde van de tweedaagse werden de projecten voorgesteld aan een jury, samengesteld
uit topmensen van de vier deelnemende bedrijven. Het winnende team met Imke Van Cuyck,
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Hannelore De Pauw, Evelien Nolmans, Lars Ceulemans en Amber Vanneck bedacht onder het
motto ‘Werk rap met de Alexiapp’, een app om de Alexianen Zorggroep Tienen sneller in
contact te brengen met potentiële werknemers. Als beloning voor hun creatieve werk kreeg het
winnende team een Movie & Meal Bongobon. Alle finalisten kregen een Sweet Tienen.kado
ter waarde van 20 euro. “Onze werknemers zijn ons kapitaal, want ons product is goede zorg
verlenen. Met dit innovatieve idee van deze jonge, enthousiaste bende kunnen we
laagdrempelig en snel meerdere doelgroepen bereiken om onze vacatures in te vullen. De kans
is reëel dat dit idee verder uitgewerkt wordt binnen onze werking,” besluit Jill Hermans,
directeur zorg van de Alexianen Zorggroep Tienen.
(VDT)
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Project met unieke schoenendoos wint op
innovatiekamp in Kortrijk
Teams Shoestack, dat bestond uit drie West-Vlamingen, won dankzij een unieke schoenendoos.

De winnende ploeg met van links naar rechts Arne Mannens (De Pinte), Ferre vanmechelen (VTI
waregem), Timothy Bouckaert (Oostakker), Arthur Deruytter (De Pinte), Fanny De Vlaminck
(Oudenaarde), Willem Bataillie (VTI Waregem) en Niels Decroubele (Spes Nostra Kuurne).
Met het innovatiekamp in Vives Innovation Centre in Kortrijk wil men jongeren, die de werknemers en
ondernemers van de toekomst zijn, bewust maken van het belang van innovatie en creativiteit in
ondernemerschap. Het kamp wordt georganiseerd door Vlajo in samenwerking met RESOC MiddenWest-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen, Fabriek voor de Toekomst
'Kunststoffen' en Actie voor Starters.

Shoestack
Enkele bedrijven brachten een nood aan waar er verbetering mogelijk was in de verpakkingsindustrie.
Jongeren uit verschillende scholen werkten samen om tot een innovatieve en creatieve oplossing te
komen.
Team Shoestack won met een unieke schoendoos. De opdracht van de firma IQ Pack uit Harelbeke
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bestond erin om een nieuwe kartonnen verpakking te creëren voor een product in een gesloten kartonnen
verpakking. De nieuwe verpakking moest een dubbele functie krijgen zodat ze niet onmiddellijk
op de afvalberg zou belanden. De schoendoos van Team Shoestack kan van het winkelrek naar het
schoenenrek. De schoendoos gaat van de zijkant open en kan omgevouwen worden tot een
opbergsysteem voor schoenen.
De jury vond dat niet enkel de vraag van de ondernemer in hun oplossing aangepakt werd, maar ook
andere problemen met schoenen, zoals het rondslingeren.
Team Shoestack bestond uit leerlingen uit Oost- en West-Vlaanderen. De West-Vlamingen in het team
waren Ferre Vanmechelen en Willem Bataillie van VTI Waregem en Niels Decroubele van Spes Nostra
Kuurne.

Nog oplossingen
De andere teams die hun innovatieve oplossing mochten voorstellen, waren Team 100% WestVlaanderen (met een kartonnen doos waar een rieten mand met West-Vlaamse producten omhoog kwam
als je ze opent), Team IsoBest (met het voorstel om asbest in te smeren met een vloeistof die de vezels
samenhoudt, zodat er geen giftige stoffen kunnen vrijkomen bij het vervoer) en het laatste team, dat een
herbruikbaar elastisch net voorstelde om gevulde paletten op een ergonomische en ecologische manier
te verpakken, dit als vervangende oplossing voor folie die nu gebruikt wordt.
(EDB)
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Studenten bedenken pastashaker op Vlajo
Innovatiekamp
Roeselare, 11 mei 2018 09:03
| Yves De Groote

Studenten ‘Bedrijfsmanagement’ van Hogeschool Odisee en studenten ‘Agro- en
Biotechnologie’ van Katholieke Hogeschool Vives en één student ‘Ecotechnologie’ van
Katholieke Hogeschool Vives, bedachten tijdens het Vlajo Innovatiekamp voor
voedingsbedrijf Soubry de pastashaker.
Niet minder dan 90 studenten uit heel Vlaanderen zakten woensdag 9 mei af naar het Huis van de
Voeding in Roeselare voor het 10-uur durende Vlajo Innovatiekamp met als thema ‘voeding’,
georganiseerd door Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) in samenwerking met RESOC MiddenWest-Vlaanderen, Alimento, POM West-Vlaanderen, met de Fabrieken voor de Toekomst Voeding en
Actie voor Starters. Doel van dit innovatiekamp is jongeren, die de werknemers/entrepreneurs van
morgen zijn, bewust te maken van het belang van innovatie en creativiteit als hoeksteen voor
ondernemerschap.

Teamleden kenden elkaar niet
De teamleden kenden elkaar vooraf niet, ze dienden zich snel aan elkaar aan te passen en ontdekten
hoe ze het meest efficiënt konden samenwerken. De innovatiedag speelde in op een aantal
sleutelcompetenties: doelgerichtheid, motivatie, out-of-the box denken, zin voor initiatief,
besluitvorming,… en maakte verder gebruik van de organisatorische competenties van de
deelnemers.

Soubry pastashaker
“Onze pastashaker bevat pasta en een poedereenheid. De eerste keer zit de pasta erin omdat deze
zo wordt aangekocht. Verder krijg je er enkele poedereenheden bij. Deze poedereenheden vormen
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de saus. De pasta zit in de shaker, men voegt vervolgens water toe en tot slot de poedereenheden.
De maatstreepjes op de shaker geven aan tot waar de klant welke substantie moet toevoegen”, zegt
een enthousiaste Tom Van Langenhove van Hogeschool Odisee (helemaal links op de foto) .

Herbruikbaar
“De pastashaker is herbruikbaar, we gaan maatstreepjes voorzien zodat de klant weet tot waar er
pasta in de shaker moet en tot waar het waterniveau moet komen. Verder zijn de poedereenheden
afzonderlijk te kopen in de winkel of via de onlinewebshop. We gaan de pastashaker aanbieden in
verschillende kleuren en maten. Deze shakers zouden op termijn ook personaliseerbaar worden. We
zouden ons product aanbieden aan mensen die weinig tijd hebben, studenten, festivalgangers,
mensen die gaan kamperen,…”, aldus zijn teamgenoot Bert Lefere van Katholieke Hogeschool Vives
(helemaal rechts op de foto).
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Studenten bedenken pastashaker voor Soubry in Roeselare
90 studenten uit heel Vlaanderen zakten af naar het Huis van de Voeding in Roeselare voor het 10 uur durende
Vlajo Innovatiekamp met als thema 'voeding'. Ze kregen de opdracht om een creatieve oplossing te bedenken voor
uitdagingen geformuleerd door vier ondernemingen uit de voedingsindustrie.

Het winnende team met een pastashaker : Bert Lefere, Silke De Len, Tom Van Langenhove, Amber Hazenberg,
Gilles Van den Broucke, in het gezelschap van de organisatoren en van burgemeester Kris Declercq. © STEFAAN
BEEL
Met dit innovatiekamp wil men jongeren, die de werknemers/entrepreneurs van morgen zijn, bewust maken van het
belang van innovatie en creativiteit als hoeksteen voor ondernemerschap. De deelnemende ondernemingen waren
Agristo, Ardo, Brouwerij De Leite en Soubry.
De opdrachten werden uitgevoerd in gemengde teams, over de schoolgrenzen heen. De teamleden kenden elkaar
vooraf niet, ze dienden zich snel aan elkaar aan te passen en ontdekten hoe ze het meest efficiënt konden
samenwerken. De innovatiedag speelde in op een aantal sleutelcompetenties: doelgerichtheid, motivatie, out-of-the
box denken, zin voor initiatief, besluitvorming,... en maakte verder gebruik van de organisatorische competenties
van de deelnemers.

Het winnende team bedacht een innovatieve pastashaker. "Onze pastashaker bevat pasta en een poedereenheid.
De eerste keer zit de pasta erin omdat deze zo word aangekocht. Verder krijg je er enkele poedereenheden bij.
Deze poedereenheden vormen de saus. De pasta zit in de shaker, men voegt vervolgens water toe en tot slot de
poedereenheden. De maatstreepjes op de shaker geven aan tot waar de klant welke substantie moet toevoegen", zegt
een enthousiaste Tom Van Langenhove. "De pastashaker is herbruikbaar, we gaan maatstreepjes voorzien zodat de
klant weet tot waar er pasta in de shaker moet en tot waar het waterniveau moet komen. Verder zijn de
poedereenheden afzonderlijk te kopen in de winkel of via de onlinewebshop. We gaan de pastashaker aanbieden in
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verschillende kleuren en maten. Deze shakers zouden op termijn ook personaliseerbaar worden. We zouden ons
product aanbieden aan mensen die weinig tijd hebben, studenten, festivalgangers, mensen die gaan
kamperen,...", vult zijn teamgenoot Bert Lefere verder aan.
Een Vlajo Innovatiekamp is een unieke kans voor jongeren om hun creativiteit en ondernemingszin aan te scherpen.
Ze leren in team werken, moeten voor een publiek spreken en kunnen hun ideeën aftoetsen met experts uit het
bedrijfsleven. Het initiatief maakt deel uit van een reeks innovatiekampen die Vlajo in alle Vlaamse provincies
organiseert voor zowel secundair als hoger onderwijs.
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Leerling Pitzemburg wint SCI-TECH Challenge
05 juni 2018
02u48

Foto RV
Een leerling van KA Pitzemburg Mechelen heeft de finale van de SCI-TECH Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd van
JA Europa en ExxonMobil. Het thema dit jaar was logistiek, meer specifiek het opbouwen van een Europese
voedselvoorzieningsketen rekening houdend met de milieu-impact. Andreea Seder van Pitzemburg en haar team bedachten een
zeer innovatieve oplossing voor transportnetwerken van voedsel, kleding en meubels door het gebruik van hernieuwbare
energie zoals hybride treinen en vrachtwagens met biobrandstof, zonnepanelen en windturbines. In 2017-2018 namen meer
dan 4.000 studenten deel aan de Sci-Tech Challenge.
(WVK)
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Vlajo Ondernemers voor de Klas: inspireer onze jongeren met uw expertise, passie en
energie
13 september 2017
Voelt u zich als ondernemer, bedrijfsleider of manager geroepen om uw ondernemers-of carrièreverhaal te delen met onze jonge generatie? Word
tussen 15 januari en 9 maart 2018 voor één dag Ondernemer voor de Klas en inspireer onze jongeren tijdens een twee uur durende gastles met
uw expertise, passie en energie!
Meer dan 350 ondernemers en bedrijfsleiders namen in 2017 deel aan Vlajo Ondernemers voor de Klas, het grootste onderwijsproject tussen scholen
en bedrijven in Vlaanderen. Boegbeeld van editie 2017 was Hans Bourlon, CEO van Studio 100: "Ondernemen maakt het leven zo veel rijker en
veelzijdiger. Onze jeugd zou daar minstens een moment over moeten reflecteren. Als ik daartoe kan bijdragen, maakt mij dat zeer gelukkig.
Ik zou andere ondernemers willen aanzetten om te gaan getuigen in een klas over het feit dat ondernemen maatschappelijk relevant is".
Bedoeling is de jongeren een beter beeld te geven van wat ondernemen en werken in een onderneming vandaag betekent en hen zo te helpen bij hun
nakende studie- of beroepskeuze. Laatstejaarsstudenten uit secundair en hoger onderwijs willen weten wat bedrijven van hen verwachten en welke
vaardigheden nodig zijn om succesvol mee te draaien in het bedrijfsleven.
nog tot 11 oktober 2017.
Schrijf hier in voor deelname aan Vlajo Ondernemers voor de Klas 2018.
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YTIA: 74.000 jongeren zonder werk – elke betrokken partij moet zijn verantwoordelijkheid
opnemen
De mismatch op de arbeidsmarkt is vandaag de dag meer dan ooit actueel. Dit wordt bevestigd door de cijfers van Eurostat (2017). In België zijn er op
dit moment maar liefst 127.000 openstaande vacatures, wat een record is. Daarmee staan we op de weinig benijdenswaardige eerste plaats in Europa.
Geschreven door Bart Croes / Sophie Sine, COMMUNICATION & EVENTS
02 oktober 2017
Bij de start van Young Talent in Action in 2015 stelde het VBO zich als doel om de jongerenwerkloosheid tegen het einde van de legislatuur met een
kwart te doen dalen. Toen zaten 88.000 jongeren zonder werk. Vandaag zijn ze nog met ongeveer 74.000. Die daling is positief, maar we zijn er nog
lang niet.
Opzet Young Talent in Action
Met ‘Young Talent in Action’ wil het VBO bedrijven en jongeren inspireren. Bedrijfsleiders, hr-verantwoordelijken en meer dan 1400 jongeren
verzamelen vandaag in BOZAR. In totaal zullen er 2000 mensen aanwezig zijn. Met als focus: hoe kunnen we meer jongeren beter wegwijs maken in
onze arbeidsmarkt? Het VBO beantwoordt die vraag met workshops, speeddates en ‘debattles’ tussen jongeren en politici, maar ook met een
inspirerende bijdrage van Fiona Mullan, International HR Director van Facebook.
We willen op dezelfde nagel blijven kloppen. Fiona Mullan, centrale gast van deze editie van YTIA, geeft jongeren én ondernemingen alvast de
volgende tips mee: ‘Training, vaardigheden en ervaring zijn belangrijk in verschillende jobs. De mensen die het bij Facebook goed doen, zijn
mensen die het vermogen hebben om hun ideeën in de praktijk te brengen, heel gepassioneerd bezig zijn met verandering, openstaan voor
risico’s en hun werk als impactvol ervaren. We focussen op de sterktes van mensen; we geloven dat wanneer ze zich toeleggen op deze
sterktes, ze hun werk ook liever zullen doen.’
Om meer jongeren aan het werk te helpen, koppelt het VBO een reeks maatregelen aan alle stakeholders in dit maatschappelijk
belangrijke dossier. Zij moeten elk in hun domein verantwoordelijkheid opnemen. Dit zijn onze aanbevelingen:
Beleid
Houd de loonkosten onder controle. De hervorming van de loonnormwet is in dit geval een belangrijke maatregel om nieuwe loonkostenontsporingen
in de toekomst te vermijden. De loonkostenhandicap met de buurlanden bedraagt immers nog steeds om en bij de 9%.
Snelle uitvoering van het Zomerakkoord, met onder andere de herinvoering van de proefperiode en de versoepeling van de regels rond
uitzendarbeid. Ons arbeidsrecht heeft immers springplanken naar een job nodig, en geen valkuilen.
De regionale bemiddelingsdiensten moeten gebruikmaken van de activeringsinstrumenten die ze hebben. Sinds de 6de staatshervorming zijn
‘wortel’ (begeleiding) en ‘stok’ (sanctionering) in één hand op regionaal niveau verenigd, wat een doeltreffender beleid mogelijk moet maken.
Werkgevers
Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn, zoals de individuele beroepsopleiding.
Roep een ‘Young Board of Directors’ in het leven. Dit kan een zekere dynamiek creëren in je onderneming. Zij kunnen niet alleen de
aanwervingsstrategie mee vormgeven, maar ook fungeren als ambassadeur binnen de organisatie.
Pas de vacatureberichten aan op maat van jongeren. Uit een recente VBO-enquête (uitgevoerd door iVOX) blijkt dat bijna de helft (48%) van
de jongeren niet weet wat er van hen verwacht wordt bij het lezen van een vacature.
Hire future experts: ondernemingen investeren best meer in opleidingen op de werkvloer en in een doelgericht talentmanagement, om zo
toekomstige experten op te leiden.
Onderwijs
Integreer een bijzondere lessenreeks ‘ondernemerschap’ in het middelbaar onderwijs. Dit moet voldoende praktijkgericht zijn, door bijvoorbeeld
meer ondernemers voor de klas te krijgen. Bijna de helft (49%) van de jongeren zou immers graag zijn eigen baas worden.
Ga resoluut voor alternerend leren: zo kan je theorie, praktijk, opleiding en werkervaring combineren. Verplicht elke school om tot
samenwerkingsverbanden te komen met bedrijven.
Informeer systematisch jongeren in het secundair onderwijs over wat de knelpuntberoepen zijn.
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Verlaag de systematische uitval of mislukkingen in het hoger onderwijs door de invoering van een of andere niet-bindende toelatingsproef.
Jongeren
Kies voor studierichtingen die we in de toekomst meer dan ooit nodig zullen hebben. Momenteel studeert slechts 17% van de Belgische leerlingen
in een STEM-richting. Ons land maakt daarmee progressie, maar hinkt vooralsnog achterop. Zo verliezen we twee keer: jobs raken niet ingevuld
wegens het gebrek aan vereiste kwalificaties en innovatie krijgt geen kansen.
Doe zelf al wat ervaring op via bedrijfsstages, studentenjobs of vrijwilligerswerk.
Wat nu?
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) roept alle betrokken overheden in dit land op om de problematiek van de mismatch op de
arbeidsmarkt met verenigde krachten verder aan te pakken.
Bernard Gilliot, voorzitter van het VBO: “Jongerentewerkstelling staat vandaag prominenter dan ooit op de maatschappelijke en
economische agenda. Het menselijk kapitaal dat jongeren dankzij hun talenten en vaardigheden vormen, is een levensnoodzakelijke bron die
we moeten ontwikkelen en valoriseren. Het binaire tijdperk van onderwijs aan de ene kant en bedrijfsleven aan de andere is al lang
voorbijgestreefd. Het is hoog tijd voor een betere uitwisseling en interactie tussen beide werelden”.
Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “Van een verloren generatie willen wij niet horen spreken. Meer jongeren aan
het werk krijgen, is een uitdaging die iedereen aangaat. Het economisch en maatschappelijk belang hiervan kan immers nooit overdreven
worden. Als elke betrokken actor zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we snel tot resultaten komen. Dat is Young Talent in Action in de
praktijk.”

2 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

www.hln.be
Date : 13/10/2017

Circulation : 348109

Page : 

Audience : 348109

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : 
https://www.hln.be/regio/turnhout/leerlingenshtverkopenzelfsnacksopschool~af990bc4/

Leerlingen SHT verkopen zelf snacks op school
13 oktober 2017
02u26

Foto Jef Van Nooten Enkele leerlingen van het 7de jaar bij hun foodcorner in de Sport- en Handelsschool.
Leerlingen van het 7de jaar Retail en Visual Merchandising van de Sport- en Handelsschool in Turnhout baten sinds kort een eigen foodcorner uit in de
school. De leerlingen verkopen er iedere schooldag gezonde maaltijden voor een zacht prijsje. De lunchshop kreeg als slogan ‘Straight, Healthy &
Tasteful @ SHT’. “Ze hebben op korte tijd geleerd hoe ze moeten inspelen op de noden van de klant. Zo zijn er intussen naast wraps, salades en
sandwiches ook snoeptomaatjes als gezond tussendoortje”, zegt Manon de Leeuw van SHT.
Crowdfunding

“Onze zevendejaars kiezen trouwens voor producten van topkwaliteit. Die worden afgenomen bij Foodmaker in Westerlo.”
De leerlingen konden hun foodcorner openen nadat ze in het voorjaar een groots opgezette crowdfunding organiseerden. “Hun project werd door Vlajo
erg naar waarde geschat. Zo zeer zelfs dat de klas in de crowdfundingwedstrijd de eerste prijs van 1.000 euro wegkaapte”, aldus nog Manon de
Leeuw. (JVN)
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Ziekenhuis gaat leerlingen warm maken voor carrière in
zorgsector
Diverse organisaties uit de zorgsector gaan vanaf volgende maand gastcolleges geven in het secundair onderwijs. Ze zullen er
de leerlingen vertellen over het reilen en zeilen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Door hen te enthousiasmeren over
de diverse voordelen en over de vaardigheden die er nodig zijn om in de zorg te werken, willen ze de jongeren overtuigen om
een verdere studiekeuze in de richting van een zorgberoep te maken.

POM Limburg neemt tal van initiatieven om meer jongeren te motiveren voor een baan in de zorg.
Delen
Uitgangspunt van dit project is Ondernemers voor de Klas, dat van 15 januari tot begin maart door Vlajo georganiseerd wordt.
Via gastcolleges door ondernemers en managers krijgen de leerlingen uit de laatste graad van het secundair onderwijs een beter
beeld van wat ondernemen, en werken in een onderneming, vandaag betekent. POM Limburg speelt hier op in, en heeft heel
specifiek een aantal Limburgse zorginstellingen aangesproken om mee te doen aan het project.
"We weten dat de sector een nijpend tekort aan personeel heeft en voor enorme uitdagingen staat om de toekomstige
zorgvraag te beantwoorden”, zegt Erik Gerits, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg. "Om hier heel
concreet op in te spelen, is het belangrijk dat de jongeren een juiste inschatting maken bij hun studie- of beroepskeuze. Op
basis van een realistisch en motiverend beeld dat hen wordt geschetst, zullen de opties naar de zorgsector verbreden en kan de
instroom van nieuwe kandidaten bevorderd worden."

Vervangingsvraag
Enkele organisaties, zoals het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL), hebben zich inmiddels kandidaat gesteld om via een
gastcollege de leerlingen te informeren over de gang van zaken op hun werkplek. Evelien Vanparijs zal onder meer een
overzicht geven van de diverse beroepen die in het ZOL aanwezig zijn en wat je allemaal graag moet doen en goed moet
kunnen om die functies uit te oefenen. Momenteel zijn er maar liefst 30 beroepen in het ZOL die extra handen kunnen
gebruiken (www.eengezondeambitie.be).
"Jammer genoeg merken we aan de cijfers dat het probleem van instroom in de zorg groter wordt", stelt Erik Gerits. "Dat is
vooral bij de verpleegkundigen, het grootst vertegenwoordigde zorgberoep. Het aantal verpleegkundigen dat stilaan de
pensioengerechtigde leeftijd nadert (50-plussers) is tussen 2010 en 2016 in Limburg toegenomen met 50%. De stijging bij de
intredende verpleegkundigen (onder 30 jaar) bleef daarentegen beperkt tot 21%. Veel te weinig dus om op korte termijn de
vervangingsvraag in onze provincie te kunnen beantwoorden. Bovendien wordt de uitdaging nog groter omdat de toenemende
vergrijzing van de bevolking ook nog eens vraagt om een uitbreiding van het totaal aantal verpleegkundigen.”
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Instroom
De negatieve evolutie valt tevens af te leiden uit de inschrijvingscijfers voor opleidingen die toegang geven naar een
zorgberoep. "Voor de opleidingen HBO5 Verpleegkunde en Professionele Bachelor Verpleegkunde zijn er in 2017 volgens
voorlopige cijfers 2.423 inschrijvingen, het laagste aantal van de laatste 6 jaar", rekent Erik Gerits. "Het is een daling met meer
dan 10% ten opzichte van 2016 en zelfs met 15% als we vergelijken met 2015. We kunnen dan ook niet anders dan vanuit
POM Limburg en de Limburgse zorgorganisaties volop in te zetten op de promotie van zorgberoepen bij jongeren. Projecten
zoals Ondernemers voor de Klas en de specifieke focus daarbij op de zorg, zijn uitermate doeltreffend om iets aan het
verdichten van de kloof te doen”, besluit gedeputeerde Erik Gerits.
(km) - Foto: HBvL
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Ziekenhuis gaat leerlingen warm maken voor carrière in zorgsector
Gisteren om 11:26 door | Bron: Jobat.be

Foto: Jobat.be
Diverse organisaties uit de zorgsector gaan vanaf volgende maand gastcolleges geven in het secundair onderwijs. Ze zullen er de leerlingen vertellen over
het reilen en zeilen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Door hen te enthousiasmeren over de diverse voordelen en over de vaardigheden die er
nodig zijn om in de zorg te werken, willen ze de jongeren overtuigen om een verdere studiekeuze in de richting van een zorgberoep te maken.
Uitgangspunt van dit project is Ondernemers voor de Klas, dat van 15 januari tot begin maart door Vlajo georganiseerd wordt. Via gastcolleges door
ondernemers en managers krijgen de leerlingen uit de laatste graad van het secundair onderwijs een beter beeld van wat ondernemen, en werken in een
onderneming, vandaag betekent. POM Limburg speelt hier op in, en heeft heel specifiek een aantal Limburgse zorginstellingen aangesproken om mee te
doen aan het project.
"We weten dat de sector een nijpend tekort aan personeel heeft en voor enorme uitdagingen staat om de toekomstige zorgvraag te beantwoorden”, zegt
Erik Gerits, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg. "Om hier heel concreet op in te spelen, is het belangrijk dat de jongeren een
juiste inschatting maken bij hun studie- of beroepskeuze. Op basis van een realistisch en motiverend beeld dat hen wordt geschetst, zullen de opties naar
de zorgsector verbreden en kan de instroom van nieuwe kandidaten bevorderd worden."
Vervangingsvraag
Enkele organisaties, zoals het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL), hebben zich inmiddels kandidaat gesteld om via een gastcollege de leerlingen te
informeren over de gang van zaken op hun werkplek. Evelien Vanparijs zal onder meer een overzicht geven van de diverse beroepen die in het ZOL
aanwezig zijn en wat je allemaal graag moet doen en goed moet kunnen om die functies uit te oefenen. Momenteel zijn er maar liefst 30 beroepen in het
ZOL die extra handen kunnen gebruiken (www.eengezondeambitie.be).
"Jammer genoeg merken we aan de cijfers dat het probleem van instroom in de zorg groter wordt", stelt Erik Gerits. "Dat is vooral bij de
verpleegkundigen, het grootst vertegenwoordigde zorgberoep. Het aantal verpleegkundigen dat stilaan de pensioengerechtigde leeftijd nadert (50plussers) is tussen 2010 en 2016 in Limburg toegenomen met 50%. De stijging bij de intredende verpleegkundigen (onder 30 jaar) bleef daarentegen
beperkt tot 21%. Veel te weinig dus om op korte termijn de vervangingsvraag in onze provincie te kunnen beantwoorden. Bovendien wordt de
uitdaging nog groter omdat de toenemende vergrijzing van de bevolking ook nog eens vraagt om een uitbreiding van het totaal aantal verpleegkundigen.”
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Ziekenhuis gaat leerlingen warm maken voor carrière in
zorgsector
Gisteren om 11:26 door | Bron: Jobat.be -

Foto: Jobat.be
Diverse organisaties uit de zorgsector gaan vanaf volgende maand gastcolleges geven in het secundair onderwijs.
Ze zullen er de leerlingen vertellen over het reilen en zeilen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Door hen te
enthousiasmeren over de diverse voordelen en over de vaardigheden die er nodig zijn om in de zorg te werken,
willen ze de jongeren overtuigen om een verdere studiekeuze in de richting van een zorgberoep te maken.
Uitgangspunt van dit project is Ondernemers voor de Klas, dat van 15 januari tot begin maart door Vlajo
georganiseerd wordt. Via gastcolleges door ondernemers en managers krijgen de leerlingen uit de laatste graad van
het secundair onderwijs een beter beeld van wat ondernemen, en werken in een onderneming, vandaag betekent.
POM Limburg speelt hier op in, en heeft heel specifiek een aantal Limburgse zorginstellingen aangesproken om mee
te doen aan het project.
"We weten dat de sector een nijpend tekort aan personeel heeft en voor enorme uitdagingen staat om de toekomstige
zorgvraag te beantwoorden”, zegt Erik Gerits, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg. "Om
hier heel concreet op in te spelen, is het belangrijk dat de jongeren een juiste inschatting maken bij hun studie- of
beroepskeuze. Op basis van een realistisch en motiverend beeld dat hen wordt geschetst, zullen de opties naar de
zorgsector verbreden en kan de instroom van nieuwe kandidaten bevorderd worden."

Vervangingsvraag
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Enkele organisaties, zoals het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL), hebben zich inmiddels kandidaat gesteld om via een
gastcollege de leerlingen te informeren over de gang van zaken op hun werkplek. Evelien Vanparijs zal onder meer
een overzicht geven van de diverse beroepen die in het ZOL aanwezig zijn en wat je allemaal graag moet doen en
goed moet kunnen om die functies uit te oefenen. Momenteel zijn er maar liefst 30 beroepen in het ZOL die extra
handen kunnen gebruiken (www.eengezondeambitie.be).
"Jammer genoeg merken we aan de cijfers dat het probleem van instroom in de zorg groter wordt", stelt Erik Gerits.
"Dat is vooral bij de verpleegkundigen, het grootst vertegenwoordigde zorgberoep. Het aantal verpleegkundigen
dat stilaan de pensioengerechtigde leeftijd nadert (50-plussers) is tussen 2010 en 2016 in Limburg toegenomen met
50%. De stijging bij de intredende verpleegkundigen (onder 30 jaar) bleef daarentegen beperkt tot 21%. Veel te
weinig dus om op korte termijn de vervangingsvraag in onze provincie te kunnen beantwoorden. Bovendien wordt
de uitdaging nog groter omdat de toenemende vergrijzing van de bevolking ook nog eens vraagt om een uitbreiding
van het totaal aantal verpleegkundigen.”
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Business leaders share secrets of their success with students
Summary
CEOs and directors of some of Flanders’ biggest and most famous organisations are visiting schools across the region this winter to convince students
to think differently

Ensuring a bright future
If you were at the same table with Pukkelpop founder Chokri Mahassine, what would you ask him? How about Katrien De Nolf of Roularta, the media
giant behind Knack, Trends and VTM?

Some 10,000 students in secondary school and higher education in Flanders are going to get the chance to quiz the region’s most famous entrepreneurs
and business leaders as part of Ondernemers voor de Klas (Entepreneurs in Class). The annual event kicks off later this month with Mahassine regaling
students at a Sint-Truiden school with tales of founding one of Europe’s biggest rock and pop festivals.
And though it’s fun for students to meet CEOs they’ve read about in the papers, it’s also useful for these local business leaders to introduce them to
their sectors and the functions therein. The speakers, who will be travelling around to schools and colleges for eight weeks, get two hours to essentially
pitch their industry to Flanders’ future business leaders.
“The students and teachers submit their top three choices of entrepreneur they’d like to have talk to the class,” explains Nathalie Roels of Vlajo, the
business innovation incubator responsible for Entrepreneurs in Class. “And the entrepreneurs can also choose in which region or at what school they
want to present themselves. And then we match them up.”
So while some business leaders in, say, steel production in West Flanders might want to focus on local secondary schools, others, such as lingerie giant
Herman Van de Velde, might choose to go anywhere he could reach students of fashion and textiles.

Tackling bottlenecks
Vlajo works with several partner organisations to find business leaders who work in their sectors. That’s why you’ll find much attention paid to the care
sector in Limburg this year: The province’s economic development agency Pom is looking to address shortages in hospital staff.
Pom has arranged for top personnel to visit BSO secondary schools and nursing and related care programmes in higher education. This way, Pom goes
right to the source of future staff.
Vlajo’s goal is to encourage today’s students to start their own businesses but also to pay attention to “intrepreneurship” – an entrepreneurial attitude in
the company of their choice. The idea is to stimulate the students to think innovatively – whether they own the company or not.
They talk about what businesses are expecting from today’s graduates
- Nathalie Roels of Vlajo
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Guest lecturers touch on different topics depending on what they want to communicate, but often, says Roels, they focus on “their own career story,
what they studied to prepare for it, what businesses are expecting from today’s graduates and what kind of skills are necessary to run a successful
organisation”.
What makes the talks interesting is that these CEOs, these industry giants, these celebrities of Flanders’ economy, casually share personal stories – “and
even failures,” says Roels. “I think the students really appreciate hearing from the mouths of the entrepreneurs themselves how their careers have
developed – the ups and the downs.”
Following the talk comes the “fun” part for the students, she says: “They can ask questions of these top business leaders directly.”
And the interaction has the potential to continue outside the class: Sometimes business leaders follow up by inviting the students to see behind the scenes
at their companies.
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Schoonheidsspecialiste Maité Jaspers te gast in PISO
Gisteren om 09:42 door Raymond Billen -

Foto: mto
Tienen - Op 17 januari mogen de leerlingen van 5 en 6 Schoonheidsverzorging van PISO de kapster, visagiste en beautyspecialiste Maité Jaspers
verwelkomen. Gedurende twee uur gaan de leerlingen met haar in dialoog om te ontdekken wat ondernemerschap precies inhoudt.
Maité Jaspers (Maison Maite/Styling Lounge/Perfect Hair) leert PISO-leerlingen wat ondernemen is. Welke vaardigheden zijn nodig in het
bedrijfsleven? Wat verwachten bedrijven van jongeren? Heel wat vragen die jongeren hebben, maar zelf moeilijk kunnen beantwoorden.
Vlaamse Jonge Ondernemingen (VLAJO) organiseert ieder jaar Ondernemers voor de Klas in samenwerking met structurele partners Pulse
Foundation, ETION, VKW Limburg en projectpartners BNP Paribas Fortis, Essenscia Vlaanderen en JCI Vlaanderen. Deze interactieve sessie biedt
jongeren de kans om al hun brandende vragen te stellen aan een ondernemer of bedrijfsleider, spannend toch?
Over Maité Jaspers
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Chokri leert leerlingen wat werken is
Kurt Meers15 januari 2018
Wat is ondernemen? Wat is werken? Wat moet je kunnen om in een bedrijf mee te draaien? In heel Limburg staan dezer dagen zo’n 75
ondernemers voor de klas, om in 100 sessies aan jongeren duidelijk te maken wat later in het bedrijfsleven van hen wordt verwacht.
Chokri Mahassine mocht maandag de kick-off geven in Zepperen.
VKW Limburg was destijds initiatiefnemer van dit project. Later werd het naar de andere provincies uitgerold en verder opgevolgd en uitgewerkt door
Vlajo. VKW Limburg is en blijft wel actieve partner. Voor de start van editie 2018 kon de organisatie Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine
strikken. Hij sprak in Onze-Lieve-Vrouw Sint-Aloysius in Zepperen (Sint-Truiden) met 50 laatstejaarsleerlingen over het belang van ondernemerschap
en ondernemingszin. “Bedoeling van Ondernemers voor de KLas is jongeren een beter beeld te geven van wat ondernemen en werken in een
onderneming betekent, ze uit te leggen welke vaardigheden belangrijk zijn op de werkvloer, maar vooral om ze goesting te doen krijgen om
ondernemend te zijn”, zegt Ruben Lemmens van VKW Limburg, die zelf in Zepperen ook even het woord nam. “De persoonlijke verhalen van
bedrijfsleiders inspireren onze jongeren. Het is fantastisch dat zoveel drukbezette ondernemers en bedrijfsleiders zich met plezier vrijmaken om hun
ervaringen te delen.”
Chokri had een duidelijke boodschap meegebracht: “Ondernemen heeft in mijn leven voor een wonderlijke dynamiek gezorgd. Je moet als ondernemer
in volle wind gaan staan, wat enerzijds risico’s en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Ondernemen is durven en doen. Volg, zeker in het begin,
je buikgevoel. Neem risico’s. Het maakt het leven zo veel rijker en veelzijdiger. En laat je steeds omringen door een goed team. Laat je omringen door
mensen die beter zijn in hun vak dan jij.”
De komende 8 weken zullen in heel Vlaanderen 350 ondernemers, bedrijfsleiders- en professionals zo’n 700 gastlessen geven aan laatstejaarsleerlingen
uit het secundair onderwijs en hoger onderwijs. Daarbij onder meer Bart Claes (JBC) en Fons Leroy (VDAB)
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Chokri Mahassine is ondernemer voor de klas

door Tom Kums Vandaag stond Chokri Mahassine, de organisator van Pukkelpop, voor de klas. Hij deed dat in Zepperen voor het project
Ondernemers voor de Klas. Met dit project wil Vlajo en het VKW jongeren aansporen om meer te ondernemen.
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VIDEO. Chokri Mahassine is
ondernemer voor de klas

Bekijk meer video's van TVL op www.tvl.be
Chokri Mahassine is ondernemer voor de klas.
Video: TVL

SINT-TRUIDEN - Maandag stond Chokri Mahassine, de organisator van Pukkelpop, voor de klas. Hij deed dat in Zepperen

voor het project Ondernemers voor de Klas. Met dit project wil Vlajo en het VKW jongeren aansporen om meer te
ondernemen.
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Festivalorganisator Chokri Mahassine even weer voor de klas
Chokri Mahassine stond als 'ondernemer' voor de klas in de Sint-Aloysiusschool in Zepperen. Hij kwam jongeren enthousiast maken voor het
ondernemerschap.
ma 15 jan 17:09
De organisator van Pukkelpop is zelf nog ooit leraar aardrijkskunde geweest. Hij was blij om nog eens voor de klas te staan: "het is lang geleden maar wel
heel plezant. Zeker om te horen met welke vragen de jongeren zitten. Ik wil ze vooral bijbrengen dat ze goesting moeten hebben om te ondernemen, en dan
kom je er wel."
Ondernemers voor de klas is een actie van Vlajo. Die organisatie wil jongeren meer ondernemend maken. Chokri gaf de eerste les van dit jaar. Maar nog 350
andere ondernemers zullen ook in andere Vlaamse scholen voor de klas gaan staan.
“Met Ondernemers Voor de Klas geven we ondernemerszin een menselijk gezicht”, aldus Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg, de
werkgeversorganisatie die destijds initiatiefnemer was van het Ondernemer voor de Klas-project. “De persoonlijke verhalen van bedrijfsleiders inspireren
onze jongeren en schetsen de competenties die op de bedrijfsvloer nodig zijn. Het is fantastisch dat zoveel drukbezette ondernemers en bedrijfsleiders zich met
plezier vrijmaken om hun ervaringen te delen.”
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Pukkelpoporganisator Chokri
Mahassine maakt scholieren warm
voor eigen zaak: “Neem risico’s”
Gisteren om 12:38 | Bron: BELGA

Bekijk meer video's van TVL op www.tvl.be

BRUSSEL - “Ondernemen is durven en doen. Volg je buikgevoel. Neem risico’s.

Het maakt het leven zo veel rijker en veelzijdiger. En omring je met een goed
team.” Dat was de boodschap van festivalorganisator Chokri Mahassine aan de
vijftig scholieren in zijn klas in de Sint-Aloysiusschool in het Limburgse
Zepperen (Sint-Truiden). De les kaderde in het onderwijsproject “Ondernemers
voor de Klas”.
De woorden van de Limburgse festivalorganisator kaderen in de 8e editie van het
onderwijsproject “Ondernemers voor de Klas”. Het wil jongeren een beter beeld geven van wat
ondernemen en werken in een onderneming betekent, en hen vooral zin doen krijgen om
ondernemend te zijn. “Ondernemers voor de Klas is een actie van Vlaamse Jonge Ondernemingen
vzw, Vlajo, waarbij we het Vlaamse onderwijs meer ondernemend willen maken”, zegt Peter
Coenen, directeur van Vlajo.
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Samen met Chokri Mahassine zullen 350 ondernemers en bedrijfsleiders de komende acht weken
in Vlaanderen 700 gastlessen geven aan zo’n 13.000 laatstejaarsleerlingen uit het secundair
onderwijs en studenten hoger onderwijs. Bij die lesgevers zitten grote namen zoals Herman Van
de Velde (Van de Velde Group), Bart Claes (JBC), Martine Reynaers (Reynaers Aluminium), Fons
Leroy (VDAB), Karel Cardoen (Cardoen) en Francis De Nolf (Roularta Media Group).
Tijdens een gastcollege vertelt een ondernemer eerst twee lesuren over zijn bedrijf. Daarna
mogen de scholieren vragen stellen. Leerlingen krijgen dan antwoorden op concrete vragen en
voor bedrijfsleiders is het een unieke kans om jongeren te vertellen wat men van de toekomstige
werknemers verwacht.
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esscenscia en Vlajo zetten schouders weer
onder ‘Ondernemers voor de Klas’
ECONOMIE 17/01/2018 16:26:36

Vijftig bedrijfsleiders, managers en experten uit de chemie, kunststoffen en life
sciences geven de komende maanden zowat 60 gastlessen aan leerlingen uit het
secundair en hoger onderwijs.
ENGINEERINGNET.BE - Sectorfederatie essenscia vlaanderen zet zo mee de
schouders onder het Vlajo-initiatief ‘Ondernemers voor de Klas’, het grootste
onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.
Het doel van dit initiatief is om jongeren te inspireren voor wetenschappen en techniek in
hun verdere studie- of beroepskeuze. Wouter De Geest, topman van BASF Antwerpen,
gaf de aftrap voor 70 ASO-leerlingen in het Gemeentelijk Instituut Brasschaat.
Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Met ‘Ondernemers voor de
Klas’ willen we jongeren aantonen dat chemie, kunststoffen, farma en biotech cruciaal zijn
voor onze levenskwaliteit. Bovendien biedt deze boeiende sector heel wat jobkansen voor
jong talent met technische en wetenschappelijke vaardigheden. De jongeren van vandaag
zijn het menselijk kapitaal van morgen waarmee we internationaal het verschil moeten
maken.”
Nieuw dit jaar zijn de gastlessen door een tiental experten van essenscia vlaanderen. Met
feiten, cijfers en boeiende verhalen zullen ze elk vanuit hun vakgebied duidelijk maken dat
Vlaanderen wereldkampioen is in chemie en life sciences, een sector die de noodzakelijke
innovaties levert voor maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame mobiliteit, de
klimaatkwestie of de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
In april en mei is er in samenwerking met Vlajo voor de eerste keer ook een STEMlessenreeks met specifieke aandacht voor de wondere wereld van Science, Technology,
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Engineering en Mathematics. << (Guy Leysen) (foto: esscencia)

ACHTERGROND
‘Ondernemers voor de Klas’ is een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen)
in samenwerking met Pulse Foundation, ETION, VKW Limburg en projectpartner
essenscia vlaanderen. In totaal nemen 23 sectorbedrijven deel: Agfa-Gevaert, Amcor
Flexibles, BASF Antwerpen, Borealis, Chemours, Chevron Phillips, Covestro, Datwyler,
Ecosynth, EuroChem, Indaver, INEOS, JSR Micro, LANXESS, Lubrizol, Monsanto,
Nippon Shokubai, Nitto, Oiltanking Stolthaven Antwerp, Prayon, Sanofi, Tessenderlo
Group en Vynova. <<
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Chemie- en farmasector zet 50 ‘Ondernemers voor de Klas’.
Vijftig bedrijfsleiders, managers en experten uit de chemie, kunststoffen en life sciences geven de komende maanden zowat zestig gastlessen aan
leerlingen uit het secundair en hoger onderwijs. Sectorfederatie essenscia vlaanderen zet zo mee de schouders onder het Vlajo-initiatief ‘Ondernemers
voor de Klas’, het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.
Doelstelling: jongeren inspireren voor wetenschappen en techniek in hun verdere studie- of beroepskeuze. Wouter De Geest, topman van BASF
Antwerpen, gaf vandaag de aftrap voor 70 ASO-leerlingen in het Gemeentelijk Instituut Brasschaat. In april en mei is er voor het eerst een STEMlessenreeks.
Gastlessen moeten jongeren inspireren voor wetenschap en techniek.
Sectorfederatie essenscia vlaanderen stuurt opnieuw heel wat ondernemers en bedrijfsleiders van internationale ondernemingen en kmo’s naar alle
Vlaamse provincies om gastlessen te geven aan laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs. Met
‘Ondernemers voor de Klas’ wil de sector de ondernemingszin bij jongeren aanscherpen, de vele toekomstmogelijkheden van wetenschappelijke en
technische studierichtingen promoten en een brug bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Speciale STEM-lessenreeks is nieuwigheid.
Nieuw dit jaar zijn de gastlessen door een tiental experten van essenscia vlaanderen. Met feiten, cijfers en boeiende verhalen zullen ze elk vanuit hun
vakgebied duidelijk maken dat Vlaanderen wereldkampioen is in chemie en life sciences, een sector die de noodzakelijke innovaties levert voor
maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame mobiliteit, de klimaatkwestie of de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. In april en mei is er in
samenwerking met Vlajo voor de eerste keer ook een STEM-lessenreeks met specifieke aandacht voor de wondere wereld van Science, Technology,
Engineering en Mathematics.
Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Met ‘Ondernemers voor de Klas’ willen we jongeren aantonen dat chemie,
kunststoffen, farma en biotech cruciaal zijn voor onze levenskwaliteit. Bovendien biedt deze boeiende sector heel wat jobkansen voor jong
talent met technische en wetenschappelijke vaardigheden. De jongeren van vandaag zijn het menselijk kapitaal van morgen waarmee we
internationaal het verschil moeten maken.”
‘Ondernemers voor de Klas’ is een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) in samenwerking met Pulse Foundation, ETION, VKW
Limburg en projectpartner essenscia vlaanderen. In totaal nemen 23 sectorbedrijven deel: Agfa-Gevaert, Amcor Flexibles, BASF Antwerpen, Borealis,
Chemours, Chevron Phillips, Covestro, Datwyler, Ecosynth, EuroChem, Indaver, INEOS, JSR Micro, LANXESS, Lubrizol, Monsanto, Nippon
Shokubai, Nitto, Oiltanking Stolthaven Antwerp, Prayon, Sanofi, Tessenderlo Group en Vynova.
Bron : Essenscia vlaanderen
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BASF-topman Wouter De Geest geeft les in Brasschaat
Guy Janssens17 januari 2018
Topondernemers voor de klas. Het is een project van Vlajo, de organisatie van Vlaamse Jonge ondernemers, die zo
jongeren willen warm maken voor het bedrijfsleven. De volgende maanden zullen een vijftigtal ondernemers aan
middelbare schoolstudenten gaan uitleggen wat het is om ondernemer te zijn.
Vandaag ging Wouter De Geest, topman van BASF Antwerpen, les geven aan een zeventigtal leerlingen van de
derde graad ASO van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat. Het initiatief wordt ook gesteund door essenscia
vlaanderen, de sectorfederatie van de chemische en life sciences-industrie, dat zo mee de schouders zet onder het
Vlajo-initiatief ‘Ondernemers voor de Klas’.
De doelstelling is jongeren inspireren voor wetenschappen en techniek in hun verdere studie- of beroepskeuze, en
dan met name om ze te overtuigen om te kiezen voor een STEM-studierichting (Science, Technology, Engineering,
Mathematics).

Ook experten naar het leslokaal
Nieuw dit jaar zijn de gastlessen door een tiental experten van essenscia vlaanderen. Zij willen duidelijk maken dat
Vlaanderen wereldkampioen is in chemie en life sciences, een sector die de noodzakelijke innovaties levert voor
maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame mobiliteit, de klimaatkwestie of de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen.
Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Met ‘Ondernemers voor de Klas’ willen we jongeren
aantonen dat chemie, kunststoffen, farma en biotech cruciaal zijn voor onze levenskwaliteit. De sector biedt
bovendien heel wat jobkansen voor jong talent met technische en wetenschappelijke vaardigheden. De jongeren
van vandaag zijn het menselijk kapitaal van morgen waarmee we internationaal het verschil moeten maken.”
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“Toen ik begon, waren er nog geen computers”
BASF-topman Wouter De Geest enthousiasmeert jongeren met gastcollege
Vandaag om 02:00 door Jan Brys

De Geest doet zijn uiteenzetting in een van de lokalen. Foto: Jan Brys
Brasschaat De zesdejaars van het GIB kregen het bezoek van Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen. De man gaf een gastles
voor het Vlajo-initiatief Ondernemers voor de klas.
De leerlingen van de afdelingen Economie-Wiskunde, Techniek-Wetenschappen, Boekhouden- Informatica en
Wetenschappen-Wiskunde luisterden zeer geboeid naar de uiteenzetting van de 63-jarige Wouter De Geest. Ze kregen dan
ook een uitgebreid overzicht van de historiek en activiteiten van het grootste chemieconcern van België.
De Geest verraste zijn nog jonge toehoorders toen hij zei dat hij in het secundair onderwijs de afdeling Latijn-Grieks
gevolgd had. “De taken die ik nu uitvoer, hebben nog weinig te maken met wat ik in het verleden gestudeerd heb”, zei hij.
“Jobs zullen er altijd zijn, maar anders dan vroeger. Toen ik in 1982 bij BASF terechtkwam, was er geen enkele computer.
Er werd nog gewerkt met het systeem van ponskaarten. We zijn erin geslaagd om de mensen van toen helemaal mee te
krijgen met de moderne technologie. Zo zijn we vandaag op zoek naar mensen die zich willen verdiepen in big data. Zij
beschikken over de nodige talenten om problemen op te lossen. Daar kan je momenteel niet voor studeren.”

Stageplaatsen
“Studeer volgens je hart, maar kijk uit waar de mogelijkheden liggen”, ging De Geest verder. “Wij hebben op dit ogenblik
170 stageplaatsen. Dat noemen wij snuffelstages. De jongeren “beleven” het werk bij BASF. Dat is altijd een verrijking. Wij
bieden ook vakantiejobs aan, maar die gaan in eerste instantie naar de kinderen van ons personeel. Daarvoor hoef je geen
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opleiding te hebben gevolgd.”
De leerlingen stelden vragen over internationaal ondernemen en digitalisering. Op de vraag in hoeverre talen belangrijk zijn,
was De Geest duidelijk. “Grondige kennis van een tweede taal is een must. Kennis van het Duits is een absolute
meerwaarde. Frans is stilaan aan het verdwijnen. Maar talenkennis is een meerwaarde en een must voor leidinggevenden.”
Op het einde van het gastcollege mocht de topman geschenkjes in ontvangst nemen. Hij toonde vooral interesse in de
producten die de minionderneming van de school vervaardigt en verkoopt.
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Ceo BASF Antwerpen bezoekt school: “Toen ik begon, waren er nog geen pc's”
Vandaag om 01:57 door

De leerlingen luisterden geboeid naar de uiteenzetting. Foto: JBR
Brasschaat / Antwerpen De zesdejaars van het GIB kregen het bezoek van Wouter De Geest (63), ceo van BASF Antwerpen. Hij gaf een gastles in het kader van het Vlajoinitiatief ‘Ondernemers voor de klas’.
De leerlingen van de afdelingen Economie-Wiskunde, Techniek-Wetenschappen, Boekhouden-Informatica en Wetenschappen-Wiskunde luisterden
zeer geboeid naar de uiteenzetting van De Geest. Ze kregen een overzicht van de activiteiten van het chemieconcern. De Geest verraste zijn toehoorders
toen hij stelde dat hij in het secundair onderwijs de afdeling Latijn-Grieks volgde. “De taken die ik nu uitvoer, hebben nog weinig te maken met wat ik in
het verleden studeerde. En dat zal in de toekomst nog meer gebeuren. Jobs zullen er altijd zijn, maar anders dan vroeger. Toen ik in 1982 bij BASF
terechtkwam, was er geen enkele computer. Er werd toen nog gewerkt met ponskaarten. Wel, we zijn erin geslaagd om het personeel helemaal mee te
krijgen met de moderne technologie. Zo zijn we vandaag op zoek naar mensen die zich willen verdiepen in de ‘big data’. Zij moeten over de nodige
talenten beschikken om problemen op te lossen. Daar kan je niet voor studeren”, aldus De Geest. “Studeer volgens je hart, maar kijk uit waar de
mogelijkheden liggen. Wij hebben op dit ogenblik 170 stageplaatsen. Dat noemen wij snuffelstages. De jongeren ‘beleven’ het werk bij BASF. Dat is
altijd een verrijking.”
De leerlingen stelden vragen over internationaal ondernemen, digitalisering en zo meer. Op de vraag over talenkennis was De Geest zeer duidelijk:
“Grondige kennis van een tweede taal is een must. Kennis van het Duits is een absolute meerwaarde. Frans is stilaan aan het verdwijnen.”
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LENNIK - 5de jaars leren wat ondernemen is.

Welke vaardigheden zijn nodig in het bedrijfsleven? Wat betekent ondernemer zijn nu precies? Wat verwachten bedrijven van jongeren? Heel wat
vragen die jongeren hebben, maar zelf moeilijk kunnen beantwoorden. Wie kan dat beter dan een ondernemer of bedrijfsleider zelf?
Vlajo organiseert ieder jaar ‘Ondernemers voor de Klas’ in samenwerking met structurele partners Pulse Foundation, ETION, VKW Limburg en
projectpartners BNP Paribas Fortis, Essenscia Vlaanderen en JCI Vlaanderen. Deze interactieve sessie biedt jongeren de ideale kans om al hun
brandende vragen te stellen aan een ondernemer of bedrijfsleider, spannend toch?
Op 23 januari 2018 mogen 5EMTa-c en 5EWI a-b Ellen Van den Branden van DESTINATION UNLIMITED verwelkomen. Op 30 januari is
Amylia Deschepper van BNP PARIBAS FORTIS te gast in 5EMTb.
Gedurende twee uur gaan de leerlingen met hen in dialoog en krijgen ze de kans om te ontdekken wat ondernemer of bedrijfsleider zijn nu precies
inhoudt. We wensen onze leerlingen alvast een inspirerende sessie toe!
Wenst u meer informatie over Vlajo Ondernemers voor de Klas, surf naar

www.vlajo-ovk.be
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Leerlingen economie SGI leren wat ondernemen is
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SINT-MARTENS-LENNIK Op 23/01/2018 om 16:55
Gepubliceerd door: Freddy Kempeneer
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De leerlingen van de klassen 5EMTa-c en 5EWI a-b hadden Ellen Van den Branden van DESTINATION UNLIMITED op bezoek. Op
30 januari is Amylia Deschepper van BNP PARIBAS FORTIS te gast in 5EMTb.
Welke vaardigheden zijn nodig in het bedrijfsleven? Wat betekent ondernemer zijn nu precies? Wat verwachten bedrijven van jongeren? Heel wat
vragen die jongeren hebben, maar zelf moeilijk kunnen beantwoorden. Wie kan dat beter dan een ondernemer of bedrijfsleider zelf?
Vlajo organiseert ieder jaar ‘Ondernemers voor de Klas’ in samenwerking met structurele partners Pulse Foundation, ETION, VKW Limburg en
projectpartners BNP Paribas Fortis, Essenscia Vlaanderen en JCI Vlaanderen. Deze interactieve sessie biedt jongeren de ideale kans om al hun
brandende vragen te stellen aan een ondernemer of bedrijfsleider.
Gedurende twee uur gaan de leerlingen met hen in dialoog en krijgen ze de kans om te ontdekken wat ondernemer of bedrijfsleider zijn nu precies
inhoudt.
50 vragen
De leerlingen van de klassen 5EMTa-c en 5EWI a-b hebben het bezoek van Ellen Van den Branden goed voorbereid. Ze brachten eerst een bezoek
aan de onderneming DESTINATION UNLIMITED, die Ellen Van den Branden een tijdje geleden over nam. Ze schreven een CV waarin ze zich
voorstellen en waarin ze hun visie over ondernemen neerschreven. De leerlingen stelden voorafgaand aan het bezoek van de ondernemer een 50-tal
vragen die de les mee heel interactief maakte.
Wenst u meer informatie over Vlajo Ondernemers voor de Klas, surf naar: www.vlajo-ovk.be
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Leerlingen Regina Mundi in dialoog met Vlajo Ondernemers voor de Klas
24/03/2018 om 13:51 door Evi Waclawski

Foto: Evi Waclawski
Centrum
Genk - Ook dit jaar delen zakenmensen hun kennis en ervaring met de jonge generatie in een nieuwe editie van Vlajo Ondernemers voor de Klas.
In het kader van dit project genoten de leerlingen van Marketing & Ondernemen en IT & netwerken van een boeiende gastles. Met hun studie- of
beroepskeuze in het vooruitzicht zitten heel wat jongeren met belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden? Welke vaardigheden
zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien? En wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu precies? Niets zo spannend als
al deze vragen rechtstreeks aan enthousiaste ondernemers en bedrijfsleiders zelf te stellen. Eric Martens van Flexpoint en Bert Schols van Mast Agency
prikkelden de ondernemingsgeest van de leerlingen met een boeiende gastles. Dit soort getuigenissen zullen bij heel wat jongeren echt ‘blijven kleven’.
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Word Ondernemer voor de Klas
Datum:
26 juni 2018
Auteur:
Partner

Talent ontbolstert zelden spontaan. En dat is met ondernemingszin net zo! Word één dag Ondernemer voor de Klas en inspireer de ondernemers van
morgen.
Binnenkort staan weer heel wat jongeren voor een belangrijke studie- of beroepskeuze. Hét uitgelezen moment om vonkjes van ondernemingszin bij
laatstejaarsstudenten aan te wakkeren. Daarom is Vlajo op zoek naar doorwinterde ondernemers en managers die voor één dag Ondernemer voor
de Klas willen worden.
“Talent ontbolstert zelden spontaan. En dat is met ondernemingszin net zo!”
Van jongeren wordt op de arbeidsmarkt verwacht dat ze een grote dosis aan sociale en ondernemende vaardigheden hebben. Alleen zijn er weinig
vakken op school waarin ze die kunnen leren.
Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, kortweg Vlajo, inspireert en stimuleert jongeren om hun eigen ondernemende competenties te ontdekken en te
ontwikkelen. Ben jij iemand die jongeren wil inspireren met je expertise, passie en energie? Dan ben jij de geknipte M/V!

Ondernemingszin aanmoedigen
Pukkelpop-organisator, en peter van deze editie, Chokri Mahassine verwoordde het treffelijk. “Ondernemingszin aanmoedigen is cruciaal. Creatief
denken, initiatief durven nemen, de handen uit de mouwen steken, doorzetten, falen en van nul herbeginnen,… Stuk voor stuk competenties die je als
ondernemer ontwikkelt en waarvan je levenslang de vruchten plukt.”
Tijdens een gastles ga je in dialoog met jongeren die voor een belangrijke studie- of beroepskeuze staan. Je geeft hen daarbij een echte
ondernemersattitude en positieve beeldvorming over ondernemerschap mee. Thema en doelgroep bepaal je volledig zelf. STEM-onderwijs krijgt in
deze editie bovendien extra aandacht!
Meer weten? Klik dan hier of contacteer Vlajo-coördinator Wendy Smets, wendy.smets@vlajo.org.
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