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Studie afmaken? Of toch je
eigen bedrijf starten?
22 MAY 2013, UTRECHT, THE NETHERLANDS

Utrechtse studenten hoeven niet meer te kiezen

Utrechtse studenten die meer willen met ondernemen kunnen

vanaf nu terecht bij . Hier vinden

studentondernemers een werkplek en andere studenten die

tijdens hun studie een eigen bedrijf starten. Ook krijgen zij via

StudentsInc advies van ervaren ondernemers en docenten.

StudentsInc is voor en door studenten van ,

 en  Utrecht en

is op 21 mei geopend.

StudentsInc

Hogeschool Utrecht

Universiteit Utrecht Universitair Medisch Centrum

StudentsInc: next generation entrepreneurs

Bij StudentsInc kunnen startende studentondernemers terecht

voor ondersteuning. “We gaan deze samenwerking met het

 aan om de weg vrij te maken

voor studenten die een eigen bedrijf willen starten“, zegt 

 van . “Waarom wachten tot na je studie als je

hier al direct met je idee aan de slag kan? Zo kun je bij

StudentsInc ondernemen en afstuderen op eigen bedrijf.”

Utrecht Center for Entrepeneurship

Roel

Raatgever UtrechtInc

Initiatiefnemer UtrechtInc ondersteunt de groei van innovatieve

ICT startups, het Center for Entrepeneurship stimuleert

onderwijs gericht op ondernemerschap. “Samen willen we bij

StudentsInc de nieuwe generatie ondernemers opleiden, vertelt

, directeur van Utrecht Center for

Entrepreneurship. “Deze locatie is echt voor die studenten!”

Hein Roelfsema

Opening StudentsInc

Tijdens de openingsdag haalden 15 studenten hun

ondernemerskwaliteiten uit de kast en gingen in teams de

competitie met elkaar aan. Onder leiding van ,

 en  werkten zij een halve dag aan

een business case. “Een leuke ervaring! Ik heb veel geleerd over

het aanscherpen van een verdienmodel”, vertelt 

enthousiast, een van de winnende studenten en zelf

Hein Roelfsema

Leendert de Bell Floris Croon

Ward

Weistra

Contact information

UtrechtInc

 🌐 Main website

 ✉ Contact

Spokespeople

Elina Sch fer

UtrechtInc | H.R.

Kruytgebouw | Padualaan

8 | 3584 CH | Utrecht |

030 253 61 69 |

elina.schafer@utrechtinc.nl

Latest Tweets

Tweets

Home UtrechtInc Startup Support Network Deals & Resources News Contact s

http://utrechtinc.nl/search/
http://utrechtinc.nl/contact/
http://utrechtinc.pr.co/index.html
http://utrechtinc.nl/deals/
http://utrechtinc.nl/network/
http://utrechtinc.nl/startup-support/
http://utrechtinc.nl/over-ons/
http://utrechtinc.nl/
http://utrechtinc.nl/
https://twitter.com/jrnbs
mailto:elina.schafer@utrechtinc.nl
http://www.utrechtinc.nl/contact/
http://www.utrechtinc.nl/
http://www.linkedin.com/in/wardweistra
http://www.linkedin.com/pub/floris-a-croon/4/b17/755
http://www.linkedin.com/in/leendertdebell
http://www.linkedin.com/pub/hein-roelfsema/6/85b/458
http://www.linkedin.com/pub/hein-roelfsema/6/85b/458
http://utrechtinc.nl/
http://www.linkedin.com/in/roelraatgever
http://utrechtce.nl/
http://www.umcutrecht.nl/
http://www.uu.nl/Nl/Pages/default.aspx
http://www.hu.nl/
http://studentsinc.nl/
http://utrechtinc.nl/news/media/
http://utrechtinc.nl/news/blog/
http://utrechtinc.pr.co/index.html
http://utrechtinc.nl/jobs
http://utrechtinc.nl/events/
http://utrechtinc.nl/startup-support/programs/pressure-cooker/
http://utrechtinc.nl/network/startups/
http://utrechtinc.nl/aanmelden/
http://utrechtinc.nl/en/news/


oprichter van .youarenow

Na de pitches van de deelnemers en inspirerende woorden van

succesvolle oud-studentondernemers, werd de locatie

StudentsInc officieel geopend. “Ondernemerschap is starten

vanuit ambitie en talent. Dat willen wij bij studenten van harte

ondersteunen en faciliteren.“ aldus , lid van College

van Bestuur van Hogeschool Utrecht. “Dus ben je student en heb

je een ondernemersdroom? Maak dan slim gebruik van

StudentsInc!”

Jan Bogerd
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ABOUT UTRECHTINC

Business incubator UtrechtInc accelerates the growth of early stage (IT) startups

during their first years of existence. We have created an ecosystem for startups

to build innovative products, develop teams, attract funding and grow a

successful business. Since 2009 we have supported and guided over 100

startups in Utrecht.

Come and meet us!
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