
 
Ben je student of alumnus (maximum drie jaar 
afgestudeerd) aan de Vlerick Leuven Gent 
Management School, campus Gent? 
 
Heb je zin om te ondernemen? Zit je met een idee 
voor het opstarten van een eigen zaak, maar weet je 
niet of het wel haalbaar is of hoe je er moet aan 
beginnen? Hulp nodig bij de uitwerking van een 
financieel plan en businessplan? Wil je een prototype 
maken maar heb je geen idee hoe dit technisch en 
administratief moet? Ben je gestart of opnieuw 
gestart en heb je nog heel wat vragen en wil je 
begeleiding? 
 
Vanaf 1 september 2010 kan je met al je 
ondernemersvragen (activiteiten opstarten, een 
strategie of businessplan uitwerken, …) terecht bij 
het Centrum voor Ondernemen. Het Centrum voor 
Ondernemen stelt ook infrastructuur (open desk, 
vergaderruimte, …) ter beschikking. 

 
 
Het project ’Stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap bij Gentse studenten en 
alumni’ wordt door Stad Gent ondersteund. Er werd een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten tussen: 
 

- de Hogeschool Gent 
- de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Architectuur (campus 

Sint-Lucas Gent) 
- de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Beeldende Kunst 

(campus Sint-Lucas Gent) 
- de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 
- de Vlerick Leuven Gent Management School 
- de Universiteit Gent 
- Stad Gent  

 
Door deze samenwerkingsovereenkomst stelt het Centrum voor Ondernemen zijn 
dienstverlening nu ook ter beschikking van de studenten/alumni van de betrokken 
kennisinstellingen. 
 
Voor wie? Studenten en alumni (maximaal drie jaar afgestudeerd) van één van de 
betrokken onderwijsinstellingen (zie hierboven). 
 
Wat? Dienstenpakket ’logistieke ondersteuning (open desk, vergaderruimte, parking, 
telefoon, internet, presentatiemateriaal,…), expertise en advies’. 
 
Wanneer? Het project loopt vanaf 1 september 2010. 
 
Contact? 
Contactpersoon  
Bij Centrum voor Ondernemen:  Stephane Leliaert 

info@centrum-voor-ondernemen.be 
09 324 16 00 
 

 



Kostprijs? Voor studenten is het gratis want de kostprijs van het dienstenpakket wordt 
door uw kennisinstelling betaald! Alumni betalen zelf de prijs van het dienstenpakket, 
275 euro (excl. btw) per maand. 
 
Hoe? Nadat je contact hebt opgenomen met de contactpersoon binnen jouw 
onderwijsinstelling of met het Centrum voor Ondernemen, word je uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek waarop je jouw idee/concept/zaak/plannen voorstelt. Op basis 
van het verslag van dit gesprek beslist de contactpersoon van jouw kennisinstelling of je 
een plaats in het Centrum voor Ondernemen toegewezen krijgt.  
 

                     

        
 

 
Dit is een actie in het kader van het Vlaamse Stedenfonds 2008-2013 
 
 
 
 


