Reglement dé Gentse student-ondernemer
Artikel 1: Doel
Stad Gent stimuleert het ondernemerschap en wil van de regio een bloeiend innovatief
ondernemerslandschap maken. Stad Gent wil bijdragen tot een positieve beeldvorming over
ondernemen in Gent. Gent, als grootste hoger onderwijsstad van Vlaanderen, heeft een enorm
potentieel aan toekomstige ondernemers. Stad Gent wil dan ook aandacht geven aan studenten
binnen het economische beleid.
Via de verkiezing van “dé Gentse student-ondernemer” wil Stad Gent jaarlijks een student verkiezen
die zijn studies combineert met ondernemen. Deze verkozen student-ondernemer is dan
ambassadeur voor het studentondernemerschap in Gent en stimuleert het ondernemerschap en de
ondernemingszin bij alle Gentse studenten.
Artikel 2: Definities
Een student is iemand die voor het lopende academiejaar ingeschreven is bij één van onderstaande
Gentse hoger onderwijsinstellingen:.
Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, LUCA Sint-Lucas
Architectuur, LUCA Sint-Lucas Beeldende Kunst, Universiteit Gent en Vlerick Business School
(campus Gent).
Artikel 3: Doelgroep
De verkiezing van “dé Gentse student-ondernemer” richt zich tot alle studenten aan Gentse hoger
onderwijsinstellingen die ondernemen tijdens hun studies. Kandidaat-student-ondernemers
onderscheiden zich door hun ondernemerschap dat getuigt van initiatief, creativiteit en daadkracht.
Het gaat niet alleen om het maken van een businessplan, maar om het opstarten en effectief runnen
van een onderneming.
Artikel 4: Deelnamevoorwaarden
1. Student zijn in de zin van artikel 2
2. Kandidaat-student-ondernemers tonen aan dat zij een onderneming leiden door
 Te beschikken over een ondernemingsnummer
of
 Ingeschreven te zijn als zelfstandige (bij sociaal verzekeringsfonds en/of ziekenfonds)
of
 Te beschikken over het statuut van student-ondernemer
Een kandidatuur is pas ontvankelijk als aan alle deelnamevoorwaarden voldaan is.
Worden expliciet uitgesloten:
- alle verkoopspunten of filialen van detailhandelsketens.
- automatenshops, gok- en speelzalen, seksdiensten.
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 aan 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 volg, etc..
2. Ondernemerscompetenties
Succesvol ondernemerschap is in de eerste plaats te danken aan de ondernemer zelf.
Ondernemers beschikken over een aantal belangrijke competenties. Het algemeen
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competentieprofiel van de ondernemer kan weergegeven worden door 12
sleutelcompetenties binnen zeven competentiedomeinen. Bij de verkiezing van de Gentse
student-ondernemer wil de jury dan ook met deze competenties rekening houden.
Competentiedomein
Sleutelcompetentie
1
Ondernemen met volle inzet
Doorzettingsvermogen
Zelfkennis
2
Vooruitziend ondernemen
Gerichtheid leren
3
Organiserend ondernemen
Besef van rendement
Besluitvaardig
4
Doordacht ondernemen
Toekomstig plannen
Zelfstandigheid
5
Samenwerkend ondernemen
Overtuigingskracht
Netwerk vormen
6
Kansen grijpen
Kansen zien
Zicht op de markt
7
Maatschappelijk verantwoord
Solidair en milieubewust handelen
ondernemen
Bron: Syntra Vlaanderen, VDAB, UNIZO, KUL_CSBP, SERV en Agora vzw, Equal: ENTRE, Rapport
Competentieprofiel van de succesvolle Ondernemer.

3. Communicatievaardigheden
De student-ondernemer toont
aan dat
hij beschikt
over de gewenste
communicatievaardigheden als rolmodel. Deze betreffen de vaardigheid om de passie en het
enthousiasme over te brengen, om te spreken voor groep, om boeiend te presenteren, etc.
Kunnen omgaan met en antwoorden op kritische vragen is ook van belang.
4. Innovatie en creativiteit
De student-ondernemer toont aan dat hij innovatief/creatief is in zijn ondernemerschap.
Dit kan zowel op product- of dienstniveau als op niveau van concept, organisatie, etc.
5. Duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen betekent dat ondernemers naast het streven naar winst (profit) ook
rekening houden met de gevolgen van hun activiteiten op het milieu (planet) en de mensen
binnen en buiten het bedrijf (people).
6. Toekomstgerichtheid
De student-ondernemer heeft een duidelijke toekomstvisie over zijn ondernemerschap in
Gent.
Artikel 6: Verkiezing
De verkiezing bestaat uit drie fases:
1. Kandidatuurstelling
Iedere student-ondernemer die voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals bepaald in artikel
4 van huidig reglement mag zich kandidaat stellen of kan door anderen als kandidaat worden
voorgedragen.
Kandidaatuurstelling gebeurt aan de hand van een deelnameformulier dat gedownload kan
worden via de website www.gentseondernemer.be. Het deelnameformulier dient digitaal,
persoonlijk of per post overgemaakt worden aan de dienst Economie.
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
Gedurende de volledige selectieprocedure worden de kandidaturen beoordeeld op basis van
de verschillende selectiecriteria zoals omschreven in artikel 5 van huidig reglement.
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2.1 Op basis van de deelnameformulieren nomineert de jury in principe vijf kandidaten voor
dé Gentse student-ondernemer. Dit aantal kan verhoogd of verlaagd worden in functie
van het deelnemersveld in concreto.
2.2 De genomineerden voor dé Gentse student-ondernemer worden daarna uitgenodigd om
hun dossier mondeling voor de jury te verdedigen. Tegelijk kan er ook online gestemd
worden op de finalisten. Deze stemming telt voor 30% mee in het totaalresultaat van de
genomineerde.
3. Beslissing
Op voorstel van de jury beslist het College van Burgemeester en Schepenen, wie wordt
benoemd als rolmodel voor dé Gentse student-ondernemer.
“Dé Gentse student-ondernemer” wordt bekendgemaakt op een event. Alle genomineerden en
kandidaten worden hierop verwacht en zullen hiervoor persoonlijk uitgenodigd worden.
Een student-ondernemer kan slechts één maal tot rolmodel verkozen worden en bijgevolg in
volgende edities niet herkozen worden.
Artikel 7: De jury
De jury wordt samengesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.
De jury bestaat uit ondernemers, ondernemersorganisaties en partners.
De jury wordt voorgezeten door een medewerker van de dienst Economie. De dienst Economie staat
ook in voor het secretariaat van de jury. Minstens de helft van de juryleden dienen aanwezig te zijn bij
de beraadslaging. De jury streeft unanimiteit na in de beslissing zoniet beslist de meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Elke jury oordeelt in volle objectiviteit.
Artikel 8: Gevolgen van deelname en eventuele verkiezing tot ”dé Gentse student-ondernemer”
De verkozen rolmodellen dragen gedurende één jaar de titel “Gentse student-ondernemer”.
De verkozen “Gentse student-ondernemer” ontvangt een geldprijs van 500 euro. Daarnaast wordt dé
Gentse student-ondernemer via diverse kanalen bekend gemaakt. Door aanwezig te zijn op publieke
evenementen, voordrachten en beurzen, stimuleert dé Gentse student-ondernemer het studentondernemerschap. Dit allemaal zorgt voor een grotere naambekendheid van de student-ondernemers
en extra communicatie over hun activiteiten.
Van dé verkozen student-ondernemers wordt verwacht dat zij regelmatig aanwezig zijn op publieke
activiteiten betreffende (student)ondernemerschap (beurzen, ontmoetingsavonden, …). Bovendien
dient de verkozen student-ondernemer verplicht drie onbezoldigde voordrachten te geven rond
(student)ondernemerschap in overleg met de dienst Economie van Stad Gent. Op deze manier kan de
student-ondernemer het ondernemerschap aanmoedigen en mensen/studenten aanzetten tot
ondernemerschap.
Dé student-ondernemer verbindt zich ertoe het beleid van Stad Gent en het ondernemerschap in Gent
in een positief daglicht te stellen. Indien blijkt dat de rolmodellen hun verplichtingen niet naleven of niet
meer aan de voorwaarden van huidig reglement voldoen, kan het College van Burgemeester en
Schepenen op advies van de dienst Economie, hun prijs en de titel van Gentse student-ondernemer
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 het College van Burgemeester en Schepenen van
Stad Gent.
Over de beslissing en motivatie van de jury wordt niet gecommuniceerd.
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Stad Gent behoudt zich het recht voor om de kandidaat-student-ondernemers waarvan de gegevens
niet naar waarheid werden ingevuld, onmiddellijk uit te sluiten / de beslissing tot ”dé studentondernemer” in te trekken.
Artikel 10. Opheffingsbepalingen
Het reglement “dé Gentse ondernemer”, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september
2011 wordt opgeheven.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 december 2012.
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