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16/0150 – Wie wordt Dé Gentse Student-ondernemer 2016 

 

De jury van Dé Gentse Student-ondernemer 2016 koos uit 13 gemotiveerd student-

ondernemers, die deelnamen aan de wedstrijd, hun 5 finalisten. In de tweede ronde komen ze 

hun onderneming toelichten aan de jury die samen met het grote publiek de uiteindelijk 

winnaar zal kiezen. Stemmen op uw favoriet kan vanaf vrijdag 18 maart tot zondag 10 april via 

www.studentghentrepreneur.be. Op maandag 25 april wordt tijdens het slotevent van Student 

Ghentrepreneur de winnaar bekend gemaakt.   

 

Het is in Gent een jaarlijkse traditie: de verkiezing van Dé Gentse Student-Ondernemer van het 

jaar. De Stad Gent organiseert in samenwerking met Student Ghentrepreneur deze verkiezing al 

voor de zesde keer en wint jaarlijks aan populariteit. Het ondernemend klimaat in Gent groeit en 

Student Ghentrepreneur speelt hier goed op in om jonge. Student Ghentrepreneur is een unieke 

samenwerking tussen ACCIO (Arteveldehogeschool), Durf Ondernemen (UGent), Centrum voor 

Ondernemen (HoGent), Stad Gent, Unizo en  iMinds. Zij ondersteunen startende student-

ondernemers op verschillende vlakken. Het orgelpunt van deze werking is de slotshow met 

bekendmaking van Dé Gentse Student-Ondernemer van het jaar.  

 

Eerste schepen Mathias De Clercq: ‘Studenten zijn een ideale doelgroep om ondernemerschap te 

stimuleren: het jeugdig enthousiasme, de verfrissende geest en de beperkte risico's zorgen ervoor 

dat student-ondernemers echt succesvol kunnen zijn. Zij kunnen uitgroeien tot de starters en 

ondernemers van morgen. Denk maar aan Jeroen De Wit die 5 jaar na zijn titel van Dé Gentse 

Student-Ondernemer Europa aan het veroveren is met zijn bedrijf Teamleader.’  

 

http://www.arteveldehogeschool.be/accio/nl/
http://www.durfondernemen.be/
http://centrum-voor-ondernemen.be/
http://centrum-voor-ondernemen.be/
http://www.gent.be/
http://www.unizo.be/
http://www.iminds.be/nl/
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13 kandidaten stelden zich kandidaat om Dé Gentse Student-ondernemer 2016 te worden. De jury 

selecteerde hiervan 5 finalisten. Een van hen wordt Dé Gentse Student-ondernemer 2016 en zal 

volgend academiejaar een rolmodel zijn om nog meer studenten te overtuigen een onderneming te 

starten tijdens de studies. Op 12 april komen de 5 finalisten zichzelf voorstellen aan de jury. Deze 

jury zal samen met het grote publiek beslissen wie de uiteindelijk winnaar is en zich op het slotevent 

van Student Ghentrepreneur zal kronen tot ambassadeur van het Gentse Ondernemerschap. 

 

Vanaf vrijdag 18 maart tot zondag 10 april kan u uw favoriet steunen door op hem of haar te 

stemmen via www.studentghentrepreneur.be.  

 

Hier een overzicht van de 5 finalisten: 

Fabrice Guillermin (Odisee) 

Onderneming: Kadonation, samenleggen voor een groepscadeau 

Website www.kadonation.com 

 

Jan De Backer (UGent) 

Onderneming: Verwarmslimmer.be, een slimmere oplossing voor uw verwaming  

Website www.verwarmslimmer.be 

 

Laura Verhulst (UGent) 

Onderneming: Madam Bakster, een online bakkerij- en receptenplatform  

Website www.madambakster.be 

 

Lenja Doms (LUCA School of Arts) 

Onderneming: 't klein groot feest, organisatie van kinderfeestjes / Koffice, co-working   

Website www.tkleingrootfeest.be / www.koffice.be  

 

Matthias Browaeys (Arteveldehogeschool)  

Onderneming: Winwinner, elkaar helpen via connective financiering 

Website www.winwinner.be 
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Informatie 

Dienst Economie, Mathias Vandewyngaerde, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 266 84 21,  

e-mail Mathias.vandewyngaerde@stad.gent, website www.oogent.be 

 

Bevoegd 

De heer Mathias De Clercq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, 

stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, fax 09 266 54 19,  

e-mail schepen.declercq@stad.gent 

 


