
ROC van Twente is een onderwijsinstelling, die alle studenten moge-
lijkheden biedt om zich te ontwikkelen tot gemotiveerde en onderne-
mende professionals. Daarvoor is onder andere het Ondernemerslab 
opgericht. Het Ondernemerslab organiseert en ondersteunt allerlei 
initiatieven om de ondernemendheid van studenten aan te moedi-
gen ondernemend te zijn. Het gaat daarbij niet alleen om zelfstandig 
ondernemerschap, maar ook om een ondernemende houding en 
ondernemende vaardigheden. Die zijn namelijk belangrijk voor een 
concurrerende economie én in toenemende mate voor de huidige en 
toekomstige arbeidsmarkt. Een voorbeeld van zo’n ondernemende 
student is Joep Latka. 

Ondernemen: je moet ’t zelf doen,  
maar je hoeft ’t niet alleen te doen.
Ondernemerslab van ROC van Twente stimuleert en ondersteunt  
ambitieuze mbo-studenten

Joep Latka volgt de opleiding 
“Ontwerpend Meubelmaker” aan 
het ROC van Twente in Almelo. 
Hij zit in het laatste jaar van zijn 
opleiding. Een ondernemend 
type, die al tijdens zijn opleiding 
zijn eigen bedrijf is begonnen. 
Sinds juni is hij ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel met 
zijn bedrijf “Arts & Crafts”. 

Stage
Joep is nog niet klaar met zijn 
opleiding. Hij loopt op dit mo-
ment stage. Dat is een bijzonder 
verhaal. 

Joep: “In deze opleiding moet je 
in het eerste deel van je laatste 
schooljaar stagelopen. Van mijn 
docent Jan Aarninkhof hoorde ik 
dat het ROC van Twente samen 

met de S-BB (Stichting Bedrijfs-
leven Beroepsonderwijs) een 
experiment heeft opgezet om 
ambitieuze studenten te stimu-
leren ondernemer te worden. Ik 
krijg nu de kans om stage te lopen 
in mijn eigen bedrijf.” 

Accreditatie
“Da’s natuurlijk heel bijzonder, 
want tijdens zo’n stage wordt je 
natuurlijk op een heleboel com-
petenties en werkzaamheden 
beoordeeld door een leermeester. 
Ik kan natuurlijk niet mijn eigen 
beoordelaar zijn, dat zou zoiets 
zijn als de slager die zijn eigen 
vlees keurt. Bert Timmerman van 
het Ondernemerslab van ROC 
van Twente heeft, samen met 
de S-BB, geregeld dat mijn werk 
wordt beoordeeld door vakmen-

sen bij andere meubelbedrijven 
die geaccrediteerd zijn als leer-
meester.” Ook word ik beoordeeld 
door de klanten die een product 
van mij afnemen.

Netwerk
Joep: “Ik vind het geweldig om 
precies op de wens van mijn 
opdrachtgevers een meubel te 
ontwerpen en daarna ook hele-
maal uit te voeren. Mijn eerste 
opdracht was het ontwerp van 
een tafel met betonnen elemen-
ten erin gegoten. Voor mijn zus. 
En na die eerste tafel, kwamen de 
opdrachten als het ware vanzelf 
binnen. Daaruit heb ik heel duide-
lijk geleerd hoe belangrijk het is 
om als ondernemer een netwerk 
op te bouwen en te onderhou-
den.  En dan is het natuurlijk niet 
meer dan logisch dat je begint in 
je eigen kring: familie, kennissen, 
vriendenkring.” 

Joep Latka en  
Bert Breukers (ROZ)



Duurzaamheid
Joep: “Ik werk met hout. Prach-
tig materiaal waar je hele mooie 
dingen mee kunt doen. Maar de 
hoeveelheid hout op deze aarde 
is niet onuitputtelijk. Bomen zijn 
niet alleen belangrijk als leveran-
cier van hout, maar ze leveren 
ook voedsel en medicijnen en bie-
den bescherming en een woon-
plaats voor dieren en mensen. 
Daarom vind ik het belangrijk om 
iets terug te doen. In samenwer-
king met de stichting “Trees For 
All” laat ik voor iedere opdracht 
twee bomen terug planten. Eén in 
Nederland en één in de Filipijnen. 
Dat klink voor sommige mensen 
misschien een beetje zweverig, 
maar ik vind het belangrijk om 
iets terug te doen en ook een bij-
drage aan de toekomst te leveren. 
Uiteindelijk heb ik daar zelf ook 
weer profijt van.” 

ROZ
Joep wordt intensief begeleid in 
zijn eerste stappen op weg naar 
zelfstandig ondernemerschap. 
Door zijn praktijkdocent, door het 
Ondernemerslab van het ROC van 
Twente én door het ROZ (Regio-
nale Organisatie Zelfstandigen) in 
Hengelo. 

Joep: “Ik word enorm geholpen 
en ondersteund. Ik kan met al 
mijn vragen bij ze terecht. Zowel 
bij Jan (Aarninkhof), Bert Breukers 
van het ROZ als bij Bert Timmer-
man van het Ondernemerslab van 
’t ROC. Ze staan altijd klaar met 
adviezen en hulp. Maar ik moet 
het wel zelf doen! 

Zoals ze bij het Ondernemerslab 
zeggen: Je moet het zelf doen, 
maar je hoeft ’t niet alleen te 
doen…” 

Benieuwd naar het werk van Joep?  Kijk op zijn website www.artscrafts.eu 
Meer weten over het Ondernemerslab Twente?  Check www.ondernemerslabtwente.nl 
Meer weten over het ROZ?  Check www.rozgroep.nl

nieuwsgierig,
verbindend en
inspirerend...
ROC van Twente wil nieuwsgierig, verbindend en inspirerend zijn. 
Wij zijn een onderwijsinstelling die alle studenten mogelijkheden biedt 
om zich te ontwikkelen tot gemotiveerde en ondernemende 
professionals. 

Het aanmoedigen van studenten om ondernemend te zijn of om een 
onderneming te starten krijgt daarom bij ons alle aandacht. Het gaat 
daarbij niet alleen om zelfstandig ondernemerschap, maar ook om 
een ondernemende houding en ondernemende vaardigheden. 

Daarom hebben we het ondernemerslab opgericht.

meer weten?

check www.ondernemerslabtwente.nl


