Start
Academy
Wij kunnen niets. Een paar lettertjes op
papier zetten lukt nog net als onze mama
ons handje vasthoudt. Functioneren
kunnen wij alleen met de nodige dosissen
jenever op het podium van Seven Oaks.
Gelukkig zijn er heel wat studenten die wel
innovatief zijn. En die wagen de komende
maanden hun kans in Start Academy.
Frank Pietermaat
Start Academy is een businessplanwedstrijd
waar studenten de mogelijkheid krijgen hun
eerste stappen in de wereld van het ondernemerschap
te zetten. Om deel te nemen hebben groepjes
van twee tot vier studenten, die ingeschreven
zijn aan een universiteit of hogeschool, zich de
voorbije weken ingeschreven. Zij maken kans op
15.000 euro aan consultancyuren en 4.000 euro
aan prijzengeld.
Zo ook het team van Willem Gilbert. “Wij
nemen deel met vier vijfdejaarsstudenten uit vier
verschillende richtingen, namelijk bio-, handels-,
burgerlijk ingenieur en geneeskunde,” aldus Willem.
Dat benadrukt ook meteen een van de objectieven
van Start Academy, de multidisciplinariteit
van de teams.
”Ons team heet 3W,” vervolgt Willem. “Dat
komt voort uit de triple-winsituatie, voor de
klant, bedrijf en maatschappij. Wij koppelen immers
onze audits aan een financieringssysteem
waarbij die drie partijen winnen, wat ons idee zo
innovatief maakt.”

Groen
”Wij hebben een concept uitgedacht met een
groen imago,” verduidelijkt Willem de visie. “We
willen energie-audits uitvoeren waarbij we energiebesparende
maatregelen adviseren. Een gemiddelde
residentiële woning in België heeft immers
heel wat verbeteringspotentieel. Er bestaan
namelijk verschillende technologieën die hier toe
bijdragen.”
”Ik ben de enige van ons team die ook vorig
jaar deelnam,” zegt hij. “De ervaring die ik vorig
jaar reeds opdeed komt zeker van pas dit jaar.
Het maakt het ook gemakkelijker op tijdsvlak,
zeker omdat ik voor mijn thesis bijna elke dag in
het laboratorium sta en mijn tijd dus beperkt is.
Vermits ik weet hoe de meeste zaken al in elkaar
steken, gaat dat dus ook vlotter.”
”Ik hoop, en denk, dat deze ervaring zeker zal
bijdragen tot wat ik later doe. Je leert vooral heel
zelfstandig werken. Als beginnende ondernemer
leer je nadenken over wat realiseerbaar is, wat
mogelijk is en je leert ook risico’s nemen. Dat zijn
zaken die later zeker van pas komen.”

Sagio
Dat Start Academy kan bijdragen tot succesvol opstarten
van projecten, bewijst Sagio. De winnaar
van twee jaar geleden is nu niet meer tussen de affiches
op de plakborden weg te slaan.
Sagio.be brengt als online platform bijlesnemers en
bijlesgevers dichter bij elkaar. Zij werken als nonprofit
repetitorenkantoor voor en door studenten.
Zo wordt geprobeerd kwaliteitsvolle en persoonlijke
kennisoverdracht aan een maatschappelijk correcte
prijs voor iedereen mogelijk te maken. En dat
startte allemaal in de Start Academy.

