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Elke student van 18 tot 25 jaar, uit elke
opleiding, kan tijdens zijn studententijd
onder begeleiding en gebruik makend van
de structuur (= ondernemings- en BTWnummer) van ARTEpreneur een onderneming
uitbouwen.
Jij start dus je eigen bedrijf op tijdens
jouw studies!

Fotografie: QBraem
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ARTEpreneur... Wat?
ARTEpreneur is een veilige student-ondernemershaven ingebed in het onderwijs die toelaat dat je tijdens
je studies via een begeleid en gefaseerd traject kan experimenteren met het ondernemerschap in de
praktijk. Zo kan je de nodige ondernemersvaardigheden verwerven. ARTEpreneur biedt de mogelijkheid
om, zonder verlies van kindergeld, studiebeurs, sociale bijdragen, invaliditeitsuitkering, enzovoort, tijdens het
ondernemen ten laste te blijven van je ouders.
De doelstellingen en coöperatieve waarden die ARTEpreneur nastreeft omvatten het adviseren, begeleiden,
coachen en ondersteunen bij de uitwerking van je ondernemersidee...
Daarnaast stimuleert ARTEpreneur samenwerking en het delen van kennis en ervaringen.
Dit project wordt gefinancierd door VLAIO met als doel uit te zoeken of de studentencoöperatie een oplossing
biedt aan student-ondernemers om drempels naar ondernemerschap te verlagen of weg te nemen.
ARTEpreneur is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk (cvbaso). Er werd voor deze vorm gekozen omdat de coöperatieve gedachte en het SAMEN LEREN ONDERNEMEN
centraal staat! ARTEpreneur fungeert als facturatiecentrum. Je kan voor je facturen van jouw project
gecontroleerd gebruik maken van het ondernemingsnummer en de bankrekening van de coöperatie. Je winsten
kan je herinvesteren in je eigen zaak. Indien je project winstgevend is, bouw je vanuit je activiteit startkapitaal
voor de effectieve opstart van je eigen onderneming na uitstroom uit ARTEpreneur. Op een beperkte
ondernemersbijdrage na, gaat de winst naar jou.
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Het ARTEpreneur traject
Instroom- & voorbereidingsfase
Alles begint bij jou en je idee. In deze fase wordt je idee
verder uitgewerkt samen met je onderwijsinstelling,
waar je tevens terecht kunt voor meer informatie
over het student-ondernemerschap en het statuut
student-ondernemer. Je kan ook terecht bij Student
Ghentrepreneur, hét netwerkplatform voor Gentse
student-ondernemers.

Bovendien zal je in deze fase samen met ARTEpreneur
je facturatie en boekhouding doen. ARTEpreneur
biedt jou tevens coaching aan tijdens deze fase samen
met haar partners.
Alle afspraken en engagementen zijn uitgewerkt in het
huishoudelijk reglement van ARTEpreneur, terug te
vinden op de website van ARTEpreneur.

Experimentfase

Uitstroomfase

Ben je startklaar? Tijdens deze fase kan je je eigen
onderneming opstarten of instappen in ARTEpreneur.
Toetreding tot ARTEpreneur kan mits het pitchen
van je project en een voorstelling van het financieel
plaatje aan de raad van bestuur. Dit om de
haalbaarheid van je project aan te tonen.
Je zoekt een mentor uit jouw sector die je
introduceert in zijn/haar netwerk en je tevens
de finesses leert uit deze sector.

Het moment dat je student af bent of zodra je klaar
bent om op je eigen benen verder te gaan kan je je
eigen onderneming oprichten. De winsten die je
verzamelde tijdens je ARTEpreneur project kan je als
startkapitaal aanwenden.
Je doorloopt een uitstroomtraject zodat je
voorbereid wordt op succesvol ondernemerschap.
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Waarom kiezen voor ARTEpreneur?
Door binnen deze coöperatieve structuur op te starten, heb je als
ondernemende student voldoende juridische zekerheid. In België is er
momenteel een groot verschil tussen de fiscaalrechtelijke situatie van een
student-ondernemer versus een jobstudent. ARTEpreneur probeert ervoor
te zorgen dat je als ondernemende student toch je passie kan uitoefenen
tijdens je studententijd, namelijk het ondernemen, en dit zonder verlies
van kindergeld, studiebeurs, sociale bijdragen, invaliditeitsuitkering terwijl
je fiscaal ten laste van je ouders blijft. ARTEpreneur pleit bovendien,
samen met alle onderwijsinstellingen in Vlaanderen, voor een juridisch -,
fiscaal - en sociaal statuut voor de student-ondernemer.
Daarnaast kan je gebruikmaken van de expertise van jouw
hogeschool of universiteit en kan je rekenen op begeleiding.
Startend ondernemerschap gaat gepaard met heel wat onzekerheid.
Dankzij ARTEpreneur beschik je over een klankbord, en sta je er
nooit alleen voor.
ARTEpreneur begeleidt en ondersteunt je bovendien met je
boekhouding, zodat je straks in staat bent om eventueel zelf je
boekhouding te doen.

De partners van ARTEpreneur
ARTEpreneur is mogelijk dankzij de steun
en samenwerking van:
VLAIO

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
Formaat

Jeugdhuizenkoepel die zelf een coöperatie opricht
gekoppeld aan de jeugdhuizen

De Punt & Starterslabo

Coöperatie om werklozen te begeleiden naar
ondernemerschap
De partners van ARTEpreneur zijn verenigd in de Adviesraad

‘The future is in (y)our hands.
Jij hebt de kennis en
vooral de goesting?
Dan ben ik graag jouw 6de zintuig’
Rik Andries, Business Partner Retail &
Commercial Insurance, DVV Verzekeringen

Tot slot blijkt één van de grootste voordelen binnen
ARTEpreneur het leren van elkaar!
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De ARTEpreneur coaches

De ARTEpreneur oprichters
ARTEpreneur is opgericht door volgende instanties:

Jochen De Backer

vzw
Frey

Coach boekhouding

jochen.debacker@arteveldehs.be
09/234 90 84 (bereikbaar op donderdag)

An Boone
Business Coach

an.boone@arteveldehs.be
0472/34 49 76

De ARTEpreneurs spreken...

Jelle Van Roosbroeck
Coach financieel management

jelle.vanroosbroeck@arteveldehs.be
0485/79 37 02

De leden van de Raad van Bestuur – v.l.n.r. Anton Smagghe (Penningmeester),
Tim Bryon (Secretaris), Herman Van de Velde (Onder-voorzitter), Kathy Dewitte
(Dagelijks Bestuur), Peter Leyman (Voorzitter), Tomas Legrand (Dagelijks Bestuur)
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Jeffrey tiberghien is student Grafische en Digitale Media aan de Arteveldehogeschool. Zijn onderneming heet Tremble Solutions. Hij maakt websites en apps.

Het verschil...

“Klanten willen graag een factuur, maar ik heb niet genoeg projecten om dit zonder

Jeffrey tiberghien

ARTEpreneur al te kunnen bolwerken. Verder biedt samen ondernemen met anderen een
meerwaarde: zo kan je zien hoe medestudent-ondernemers het aanpakken en zo kan je
leren van mekaar. ARTEpreneur is voor mij dé ideale manier om te durven ondernemen en
toch nog een vorm van veiligheid te hebben.”

Elke Roox is studente Ergotherapie aan de Arteveldehogeschool. Haar onderneming
heet SnoezElke. SnoezElke is een verhuurdienst voor snoezelmateriaal aan huis met op
maat uitgewerkte workshops.

Elke Roox

Isabel Rosendor is student Rechten aan de UGent. Haar onderneming heet
Cusshi. Cusshi is een product dat ontstaan is als gevolg van persoonlijke ervaringen.
Als vrouw zijn er ontelbare keren dat je onaangenaam verrast wordt door
onvoldoende wegwerpmogelijkheden voor jouw gebruikte hygiënische producten.
“Ik wens ondersteuning te krijgen bij de uitbouw van mijn project.Bij de uitbouw van mijn

Isabel Rosendor
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ACCIO

Het Arteveldehogeschool Centrum voor Creativiteit, Innovatie & Ondernemingszin.
“Voor wie zelf een schitterend ondernemersidee heeft of beschikt over ongeëvenaarde
talenten waarmee het idee van een ander naar een hoger niveau getild kan worden.”
ACCIO coacht en begeleidt, en via ACCIO kan je ook het statuut student-ondernemer
aanvragen. Wie effectief een onderneming opstart kan bij ACCIO terecht voor hulp bij
administratieve verplichtingen.

Student Ghentrepreneur

“Het ondernemen zit in mijn bloed. Toen ik het idee achter SnoezElke vond, wou ik hiermee

verder gaan. Als student is het helaas allemaal nog niet zo gemakkelijk om een eigen zaak op te
starten. Onder ARTEpreneur kan ik veilig ondernemen met een sterk netwerk rond mij.”

Studeren en ondernemen, het leeft in Gent, en zeker aan de Arteveldehogeschool. Er zijn tal van initiatieven waarmee we onze ondernemende
studenten ondersteunen. De drie belangrijkste voor studenten op een rijtje:

Crowdfunding Campagne en het zoeken naar een investeerder, kon ik steeds aankloppen
bij ARTEpreneur die mij met raad en daad bijstond.”

Getrokken door de Arteveldehogeschool en in samenwerking met andere Genste
instellingen hoger onderwijs, stad Gent, iMinds en Unizo. Biedt ondernemende studenten
een netwerk van gelijkgestemden en een hele reeks events die de studenten hun idee/
bedrijf een boost kunnen geven.

ARTEpreneur

Studentencoöperatie voor wie zijn idee effectief wil omzetten in een onderneming.
ARTEpreneur zorgt voor begeleiding op maat en neemt het ondernemersrisico op
zich. Door te werken onder het gezamenlijke ondernemingsnummer van de coöperatie
behoudt de student o.a. het recht op kindergeld en een studiebeurs en blijft fiscaal ten
laste van de ouders.
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Contact
Heb je nog vragen of
wens je meer informatie?
Contacteer ons gerust.
E-mail:
info@artepreneur.be
Website:
www.artepreneur.be
V.U. ARTEpreneur
Voetweg 66
B-9000 Gent

