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Persdossier 
GENTREPRENEUR AWARDS 2017  

Overzicht winnaars 
 

Gentrepreneur Award: Dé Gentse Student-Ondernemer van 2017 
ELLEN BRUYNINCKX (ERGOPRAKTIJK.BE & INROL) 

• De award gaat naar degene die het 
best aantoont dat studeren en 
ondernemen combineerbaar zijn. 
Finalisten en reglement: https://
gentrepreneur.gent/awards/
studentondernemer2017. De winnaar 
is verkozen met een combinatie van 
publieksstemmen en de jurering van 
twee pitchopdrachten. 

• Ellen Bruyninckx van INROl en 
ergopraktijk.be is verkozen tot dé 
Gentse Student-Ondernemer van 
2017.  

• Ellen geeft advies en biedt concepten 
rond levenslang wonen. 

• Studeerde ergotherapie aan 
Arteveldehogeschool en studeert nu 

https://gentrepreneur.gent/awards/studentondernemer2017
http://ergopraktijk.be
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verder aan UGent. 
• Citaat Ellen Bruyninckx: “Ik ben best wel een bezige bij: ik heb als student zoals velen 

een drukke agenda en ik reis graag, maar ik organiseer ook inspiratiesessies voor 
andere studenten en netwerken staat vaak op de agenda. En naast student ben ik 
natuurlijk ook een gepassioneerd onderneemster: ik heb een eigen 
ergotherapiepraktijk.  
Ik startte ook ergopraktijk.be als een website waar ik andere ergo’s een webpagina en 
zichtbaarheid geef, zodat andere artsen én cliënten makkelijk een ergotherapeut in 
de buurt vinden.  
En ik heb ook een start-up, INROL: dat is een nieuw woonconcept in functie van 
levenslang wonen. We geven hier advies aan en werken samen met partners uit de 
bouwsector om nieuwbouwwoningen beter te voorzien voor levenslang wonen. 
‘Wonen zonder drempels’ is dan ook onze slogan.” 

• De jury: “Een echte doorzetter die haar opleiding als ergotherapeute gebruikt om een 
innovatief concept in het vastgoed uit te werken. Zij sprong er voor de jury uit omdat 
ze zichzelf in vraag durft stellen en steeds op zoek gaat naar nieuwe zaken die ze kan 
leren. Haar concept is ook een mooi voorbeeld van ondernemen in de zorg, iets waar 
te vaak ‘vies’ naar gekeken wordt. Bovendien engageert Ellen zich ondanks de 
combinatie van drie bedrijven en haar studies sterk voor andere ondernemende 
jongeren, onder andere maar niet uitsluitend via Gentrepreneur.” 

• De award werd uitgereikt door schepen Mathias De Clercq en ex-winnaar Laura 
Verhulst (Madam Bakster). 

• Contacteer Ellen Bruyninckx (contactgegevens niet voor publicatie):  
0474 37 66 70 
ellen@inrol.be 
ergopraktijk.be  
inrol.be 

 

http://ergopraktijk.be
mailto:ellen@inrol.be
http://ergopraktijk.be
http://inrol.be
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Gentrepreneur Award: Duurzame Duizendpoot van 2017 
WONKY (HELENA GHEERAERT & SOPHIE CACHET) 

• De award gaat naar wie bijdraagt aan een duurzame 
samenleving in elke zin van het woord: hij of zij houdt 
rekening met het milieu, de sociale impact van zijn of 
haar onderneming en creëert maatschappelijke waarde 
op lange termijn, door middel van ondernemingszin of 
ondernemerschap. Je hoeft geen student te zijn maar 
bent wel tussen de 18 en 25 jaar zijn en hebt een 
aantoonbare band met Gent (hier wonen, werken, 
studeren,…). Je kan jezelf of iemand anders nomineren. 

• Helena Gheeraert en Sophie Cachet van Wonky zijn 
verkozen tot Duurzame Duizendpoot van 2017.  

• Wonky maakt smaakvolle en gezonde dips bomvol 
geredde groenten. 

• Citaat Helena Gheeraert: “Met Wonky zijn we van plan om 
tonnen verse groenten te redden van de verspilling in de 
voedingsindustrie. Samen met grote bedrijven uit de 
Belgische voedingsindustrie hebben we tot nu toe al bijna 
1000 kilo groenten gered. Dit is echter nog maar een 
begin. In België alleen al hebben we de mogelijkheden om miljoenen kilo's te 
redden. 
Het reduceren van voedselverspilling heeft een grote impact op het milieu. Daarnaast 
is het zo dat we in de toekomst per verkocht potje dipsauzen een deel van de winst 
aan de voedselbanken willen geven, om zo de ongelijke verdeling van gezond 
voedsel tegen te gaan. We toonden al tijdens Music For Life met onze actie dat dit 
mogelijk is.  
Naast eenvoudig groenten redden, kunnen mensen met de Wonky dips bovendien 
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makkelijk gezond snacken, aperitieven en lunchen. Zo helpen we hen vaker te kiezen 
voor een gezond alternatief.” 

• De jury: “Dit is een mooi foodconcept dat op een prangend probleem - 
voedselverspilling - inspeelt en nog veel groeipotentieel heeft.” 

• De award werd uitgereikt door Yves De Moor van Moor&Moor. 
• Contacteer Helena Gheeraert van Wonky (contactgegevens niet voor publicatie):  

0479 35 30 33 
wonkyfood@wonkyfood.be 
www.wonkyfood.be 

mailto:wonkyfood@wonkyfood.be
http://www.wonkyfood.be
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Gentrepreneur Award: Machtige Maker van 2017 
JOINERY (LOUIS TARDY) 

• De award gaat naar de bedenker en creator 
van een tastbaar, zelfbedacht product (geen 
dienst) waarvan je minstens het prototype zelf 
hebt gemaakt. Je hebt een volledig zicht op 
het productieproces en weet dus perfect hoe 
jouw product tot stand gekomen is. Je hoeft 
geen student te zijn maar bent wel tussen de 
18 en 25 jaar zijn en hebt een aantoonbare 
band met Gent (hier wonen, werken, 
studeren,…). Je kan jezelf of iemand anders 
nomineren. 

• Louis Tardy van Joinery is verkozen tot 
Machtige Maker van 2017.  

• Joinery maakt een modulair meubelsysteem, 
geïnspireerd op een Japanse 
verbindingstechniek die door inkepingen 
vijzen overbodig maakt. 

• Citaat Louis Tardy: “Een zwaar meubel naar 
een hoge verdieping tillen in smalle, oude 
traphallen is geen sinecure. Vraag dat maar 
aan de Gentse studenten, waarvan velen een 
studentenkamer op de bovenste verdieping 
van een oud herenhuis hebben. Daarom 
bedacht ik een modulair meubelsysteem, 
geïnspireerd op een Japanse verbindingstechniek. Die techniek, die door inkepingen 
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externe verbindingssystemen als vijzen overbodig maakt, zorgt niet alleen voor een 
optimale flexibiliteit, het meubel kan groeien of krimpen naargelang de noden van 
de gebruiker en van de ruimte, maar maakt het meubel ook makkelijk recycleerbaar. 
Een belangrijk statement in onze wegwerpmaatschappij.” 

• De jury: “Louis vertrekt vanuit een mooi verhaal: studenten kunnen hun kot soms 
moeilijk bereiken met meubels langs een smalle trap. Hij lost dit probleem dankzij 
zijn studies interieur designer op met een innovatief product.” 

• De award werd uitgereikt door topchef Kobe Desramaults. 
• Contacteer Louis Tardy van Joinery (contactgegevens niet voor publicatie):  

0475 31 33 05 
tardy.louis@gmail.com 
https://www.facebook.com/weekvanhetontwerpen/videos/1221793367842818/ 

 

mailto:tardy.louis@gmail.com
https://www.facebook.com/weekvanhetontwerpen/videos/1221793367842818/
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Gentrepreneur Award: Geduchte Groeier van 2017 
WINWINNER (MATTHIAS BROWAEYS) 

• De award gaat naar wie een sterke groei kan aantonen: dat kan een schaaluitbreiding 
zijn, een personeelsuitbreiding, maar ook een innovatie in je concept. Je bent 
(mede-)eigenaar van de onderneming, bent minstens twee jaar bezig met je 
onderneming en kan aantonen dat de groei te danken is aan jouw verwezenlijkingen 
als ondernemer. Je hoeft geen student te zijn maar bent wel tussen de 18 en 25 jaar 
zijn en hebt een aantoonbare band met Gent (hier wonen, werken, studeren,…). Je 
kan jezelf of iemand anders nomineren. 

• Matthias Browaeys van Winwinner is verkozen tot Geduchte Groeier van 2017.  
• WinWinner is een matchmakingplatform dat jonge ondernemers en particuliere 

investeerders samenbrengt en begeleidt bij het gebruik van de winwinlening. 
• Citaat Matthias Browaeys: “Wat vorig jaar nog een droom leek is vandaag meer dan 

werkelijkheid geworden. Eén jaar geleden stond ik in de finale van dé Gentse 
Student-Ondernemer van het Jaar. Ik heb dit niet gewonnen maar dit gaf mij net de 
motivatie om na mijn studies toch door te starten met mijn onderneming. 
Ondertussen hebben we de kaap van 1 miljoen euro overtroffen. 1 miljoen euro 
spaargeld dat wij hebben kunnen mobiliseren naar startende ondernemingen. Dit 
deed ik niet alleen. Ik bouwde een complementair team om me heen dat vandaag 
bestaat uit 2 bestuurders, 1 IT'er en 4 stagiairs.  
Het mooiste verhaal is Madam Bakster, de winnaar van dé Gentse Student-
Ondernemer van vorig jaar, die we via de winwinlening hebben begeleid. 
Het is fantastisch om ondernemer te zijn, maar het is nog veel leuker om andere 
ondernemers verder te helpen met hun structurele groei en daardoor zelf ook sterker 
te worden met WinWinner.” 

• De jury: “Matthias is gestart als student-ondernemer en heeft intussen al een enorme 
groei gemaakt. Hij maakt een onbekend en eerder onbereikbaar financieel product 
(de winwinlening en het tax shelter) heel toegankelijk. Hij maakte onlangs bekend 
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dat via zijn platform al voor 1 miljoen euro geïnvesteerd werd in starters. Matthias is 
ook altijd een belangrijk rolmodel voor ondernemende jongeren geweest, onder 
andere via Gentrepreneur.” 

• De award werd uitgereikt door Jeroen De Wit van het snel groeiende Gentse bedrijf 
Teamleader. Jeroen was zelf de eerste Gentse Student-Ondernemer van het Jaar. 

• Contacteer Matthias Browaeys van Winwinner (contactgegevens niet voor publicatie): 
0494 58 22 24 
matthias.browaeys@winwinner.be 
www.winwinner.be 

mailto:matthias.browaeys@winwinner.be
http://www.winwinner.be
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Gentrepreneur Award: Inspirerend Initiatief van 2017: 
STUDENT KICK-OFF 

• De award gaat naar een 
project in het onderwijs, in 
het jeugdwerk,… dat 
bijdraagt tot meer 
ondernemingszin en/of 
ondernemerschap bij 18- 
tot 25-jarigen. 
Commerciële (betalende) 
initiatieven kunnen niet 
meedoen. Je hebt een 
aantoonbare band met 
Gent (hier wonen, werken, 
studeren,…). Je kan jezelf of iemand anders nomineren. 

• Student Kick-Off is verkozen tot Inspirerend Initiatief van 2017.  
• Student Kick-Off is het grootste studentenwelkomfestival in Vlaanderen. Wat in 2006 

begon met 7 studenten en 9000 toeschouwers is uitgegroeid tot een vaste waarde 
onder de Gentse muziekevenementen. 

• Citaat Lennert Noppe van Student Kick-Off: “Student Kick-Off vzw is een unieke 
leeromgeving: de studenten van de organisatie krijgen de kans om zelfstandig heel 
wat taken uit te voeren. Het volledige festival wordt georganiseerd door studenten 
met een minimale begeleiding door oud-organisatoren. De studenten leren hands-on 
en in het werkveld creativiteit te ontplooien, budgetten beheren en problemen op te 
lossen.  
We zijn ook een platform voor studentenverenigingen: we proberen met ons 
infodorp een stem te geven aan zoveel mogelijk studentenverenigingen om zich voor 
te stellen aan de studenten. Met een leuke stand proberen heel wat verenigingen 
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hun boodschap te verspreiden.  
Door nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen proberen we de 
leeromgeving van Student Kick-Off nog verder uit te breiden. We bieden studenten 
event management de kans een aantal uren stage bij ons te doen, geven hen een 
rondleiding,... We staan altijd open voor nieuwe duurzame samenwerkingen om de 
educatieve waarden van de organisatie verder in de kijk te zetten. Zo werken we 
onder andere samen met Urgent FM, de studentenradio uit Gent.” 

• De jury: “Veel mensen denken dat dit een puur feestconcept is, maar achter de 
schermen schuilt een uitgedokterd systeem waarin studenten gestimuleerd worden 
om verantwoordelijkheden op te nemen. Gezien dit een event volledig voor en door 
studenten is, vonden we dit een mooie winnaar. Zeker omdat velen een fout idee 
hebben over dit concept.” 

• De award werd uitgereikt door minister Philippe Muyters. 
• Contacteer Lennert Noppe van Student-Kick-Off (contactgegevens niet voor publicatie): 

0474 07 84 48 
lennert.noppe@studentkickoff.be 
www.studentkickoff.be 

 

mailto:lennert.noppe@studentkickoff.be
http://www.studentkickoff.be
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Meer informatie over het verloop van de awards en overzicht van de genomineerden 
www.gentrepreneur.gent 

Contact en vragen tot interviews met kandidaten en winnaars 
Jeroen Swinnen 
Gentrepreneur 
Communicatie 
0486/16.03.76 
jeroen.swinnen@hogent.be 
info@gentrepreneur.be 

http://www.gentrepreneur.gent
mailto:jeroen.swinnen@hogent.be
mailto:info@gentrepreneur.be

