Reglement dé Gentse student-ondernemer

Artikel 1: Doel
Startersfabriek VZW en Gentrepreneur stimuleren ondernemingszin & ondernemerschap en willen van de regio een
bloeiend innovatief ondernemerslandschap maken. Beiden willen bijdragen tot een positieve beeldvorming over
ondernemen in Gent.
Gent, als grootste hoger onderwijsstad in Vlaanderen, heeft een enorm potentieel aan toekomstige ondernemers.
Daarom wil Gentrepreneur in het bijzonder aandacht geven aan studenten & jongeren.
Via de verkiezing van dé Gentse student-ondernemer wil Gentrepreneur jaarlijks een student verkiezen die zijn
studies combineert met ondernemen. Deze verkozen student-ondernemer is gedurende één jaar ambassadeur voor
het Gentse student-ondernemerschap en stimuleert ondernemingszin en ondernemerschap bij alle studenten (en
jongeren) in Gent.

Artikel 2: Definities
Een student is iemand die voor het lopende academiejaar ingeschreven is bij één van onderstaande hoger
onderwijsinstellingen:









Arteveldehogeschool
Hogeschool Gent
UGent
Odisee Gent
LUCA School of Arts
KULeuven Technologiecampus Gent
KULeuven Campus Sint-Lucas Gent
Vlerick Business School (campus Gent)

De student is ingeschreven met het oog op het behalen van een diploma.
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Artikel 3: Doelgroep
De verkiezing van dé Gentse student-ondernemer richt zich tot alle studenten aan Gentse hoger onderwijsinstellingen
die ondernemen tijdens hun studies. Zij onderscheiden zich door hun ondernemerschap dat getuigt van initiatief,
creativiteit en daadkracht. Het gaat niet alleen om het maken van een businessplan maar ook over het opstarten en
effectief runnen van de onderneming.

Artikel 4: Deelnamevoorwaarden
1. Student zijn in de zin van artikel 2
2. Beschikken over een ondernemingsnummer
De kandidatuur is pas ontvankelijk als aan beide deelnamevoorwaarden is voldaan.
Opmerking:
Indien een onderneming door meerdere personen gerund wordt, dient één persoon als woordvoerder aangesteld te
worden. Deze persoon dient het dossier onder zijn/haar naam in. Meerdere kandidaturen vanuit één onderneming
worden niet aanvaard.
Enkel de vennoten die voldoen aan bovengenoemde deelnamevoorwaarden mogen deelnemen aan de
pitchmomenten. Hier geldt een beperking tot maximum 2 vertegenwoordigers (waaronder de woordvoerder die het
dossier indiende).

Artikel 5: Selectiecriteria
1. Combinatie studeren & ondernemen
De student-ondernemer toont aan dat de combinatie studeren en ondernemen in zijn/haar geval een
evenwichtige combinatie is. De student-ondernemer toont dat hij naast het runnen van een eigen
onderneming ook nog effectief student is. Dit uit zich in het aantal studiepunten waarvoor een student
ingeschreven is, het aantal vakken dat hij/zij volgt, de studievoortgang,…
2. Ondernemerscompetenties
Bij de verkiezing van dé Gentse student-ondernemer wordt specifiek met volgende
ondernemerscompetenties rekening gehouden:








Ondernemende mindset (zelfkennis, doorzettingsvermogen, kritische blik…)
Communicatieve vaardigheden
Netwerk
Kennis van de markt
Waardecreatie door de student-ondernemer (toelichten waar waarde zit)
Financieel plan
Businessplan
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Maatschappelijk verantwoord handelen
Evolutie van het ondernemerschap
Visie op toekomst

3. Engagement naar het Gentse ecosysteem
De student-ondernemer toont een actieve betrokkenheid bij het Gentse ecosysteem voor ondernemende
jongeren en is bereid hierin bij een eventuele verkiezing een trekkersrol op te nemen.

Artikel 6: Verkiezing
De verkiezing bestaat uit 3 fasen:

1. Kandidatuurstelling
Iedere student die voldoet aan de deelnamevoorwaarden uit artikel 4 mag zich kandidaat stellen voor de verkiezing.
Hiertoe dient de student een motiverende videoboodschap van 3 minuten in te sturen via een online
inschrijvingsformulier waar bijkomend volgende informatie gevraagd wordt:
o
o
o
o
o

Persoonlijke gegevens
Gegevens over studie
Gegevens onderneming
Korte toelichting over onderneming.
Motivatie van deelname

Na ontvangst gebeurt een eerste screening op basis van de deelnamevoorwaarden. Er wordt beoordeeld of de
inzendingen ontvankelijk zijn en of zij huidig reglement naleven.

2. Selectieprocedure
Alle weerhouden kandidaten komen op een vastgelegd tijdstip pitchen voor een jury. De jury houdt rekening met en
geeft punten volgens de in artikel 5 omschreven selectiecriteria.
Na deze selectieronde weerhoudt de jury 5 kandidaten als finalist. Zij krijgen gedurende een aantal weken de kans om
online stemmen te verzamelen op hun kandidatuur. Deze publieksstemming telt voor 25% mee in het totaalresultaat
van de genomineerde en wel als volgt:
-

5 punten voor de kandidaat met de hoogste publieksscore
4 punten voor de kandidaat met de tweede hoogste publieksscore
3 punten voor de kandidaat met de derde hoogste publieksscore
2 punten voor de kandidaat met de vierde hoogste publieksscore
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-

1 punt voor de kandidaat met de laagste publieksscore

3. Beslissing
De 5 finalisten verschijnen een tweede keer voor een jury tijdens een finale pitch. Na deze pitch neemt de jury een
definitieve beslissing, rekening houdend met volgende criteria:
-

Communicatievaardigheden & storytelling
Engagement als rolmodel

De winnaar van de wedstrijd vervult één jaar lang een rolmodelfunctie en moet daarom beschikken over voldoende
communicatieve vaardigheden. Ook moet hij/zij in staat zijn om zijn/haar verhaal op een heldere, inspirerende en
motiverende manier over te brengen. Tot slot verwachten we de bereidheid om een actieve rol op te nemen in het
ecosysteem, dit oa door geregeld aanwezig te zijn op evenementen.
De Gentrepreneur Student-Ondernemer van het Jaar wordt bekendgemaakt tijdens het Gentrepreneur slotevent. Alle
genomineerden en kandidaten worden uitgenodigd voor dit event. De verkozen student-ondernemer komt niet meer
in aanmerking voor andere awards die door Gentrepreneur worden uitgereikt tijdens dit slotevent.
Een student-ondernemer kan slechts éénmaal tot rolmodel verkozen worden en bijgevolg in volgende edities niet
herkozen worden. Finalisten kunnen wel opnieuw deelnemen.

Artikel 7: De jury
De jury bestaat uit ondernemers, vertegenwoordigers van Stad Gent, Startersfabriek & Gentrepreneur en de huidige
student-ondernemer van het jaar. De jury wordt voorgezeten door Gentrepreneur. Minstens de helft van de juryleden
dient aanwezig te zijn bij een beraadslaging. Er wordt unanimiteit in de beslissing nagestreefd, zoniet beslist de
meerderheid van stemmen. In geval van ex aequo is de stem van de voorzitter beslissend. De jury oordeelt in volle
objectiviteit en houdt de besluitvoering & genomen beslissingen binnenskamers.

Artikel 8: Gevolgen van deelname en eventuele verkiezing tot dé Gentse student-ondernemer
Het verkozen rolmodel draagt gedurende één jaar de titel van dé Gentse student-ondernemer.
De winnaar ontvangt een prijs ter waarde van €1000. Daarnaast wordt de winnaar via verschillende (media)kanalen
bekendgemaakt, wat een grotere naamsbekendheid én extra communicatie over de activiteiten van de studentondernemer met zich meebrengt.
Van de verkozen kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
-

Regelmatig aanwezig is op publieke activiteiten omtrent (jong) ondernemerschap
Bereid is 3 onbezoldigde voordrachten te geven in het kader van Gentrepreneur-activiteiten
Andere jongeren inspireert en student-ondernemerschap in een positief daglicht stelt.
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Indien blijkt dat een rolmodel deze verplichtingen niet naleeft of niet meer aan de voorwaarden van huidig reglement
voldoet, kan de Raad van Bestuur van de Startersfabriek VZW op advies van Gentrepreneur de prijs en titel ontnemen.

Artikel 9: Geschillen
Door aan de verkiezing deel te nemen aanvaardt de kandidaat-student-ondernemer dit reglement, evenals de
beslissing genomen door de jury en bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de Startersfabriek VZW. Over de
beslissing en motivatie van de jury wordt niet gecommuniceerd. Gentrepreneur behoudt zich het recht om kandidaten
waarvan de gegevens niet naar waarheid werden ingevuld, onmiddellijk uit te sluiten of in geval van verkiezing, de
titel van dé Gentse student-ondernemer in te trekken.

Artikel 10: Inwerkingtreding
Dit reglement vervangt het reglement van 17/02/2017 opgesteld door Startersfabriek VZW en treedt in werking op
01/02/2018.

5

