DE BOOTCAMP
ONDERNEMERSCHAP
‘een boost aan jouw bedrijf geven’
maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart 2018

Dit jaar organiseert het Ondernemerslab Twente

Kort samengevat zien de vijf dagen - van 12 tot

voor de derde keer op rij de Bootcamp

en met 16 maart - er als volgt uit:

Ondernemerschap. Tijdens deze Bootcamp
krijgen 10 studenten van ROC van Twente de
kans om vijf dagen achter elkaar aan hun bedrijf
of idee te werken in samenwerking met
professionals en ondernemers uit de regio. Geen
weekje school dus, maar een week om serieuze
stappen te maken met je bedrijf of bedrijfsplan!

Dag 1

Focus op ‘why?’. Je gaat je motivatie en
zelfvertrouwen vergroten door middel
van inspiratie van ondernemers.
Natuurlijk maak je ook uitgebreide
kennis met de ander deelnemers.

Dag 2 Focus op ‘how?’. Je gaat kritisch
nadenken over hoe jij een verschil kan

Als deelnemer bezoek je verschillende bedrijven,

gaan maken met jouw product of

ontmoet je inspirerende ondernemers en leer je

dienst. Wat is realistisch? En wat niet?

hoe je de marketing, promotie, sales en

Dag 3 Focus op ‘what?’. Je gaat aan de slag

bedrijfsstructuur van je bedrijf optimaliseert. Dit

met o.a. de sales van jouw product of

doe je samen in een team van andere ambitieuze

dienst. Daarnaast kun je werken aan een

student-ondernemers.

business canvas.

Dag 4 Op deze dag krijg je een belangrijke
uitdaging: je gaat zelf veld-onderzoek
doen naar bedrijven (in de regio) die in
dezelfde markt als jij werken.

Aanmelden?
Ben je student op het ROC van Twente en lijkt
het je leuk om deel te nemen? Neem dan contact
op met Jan Groothuis van het Ondernemerslab
of Chudi Uzozie van Ollie. Jan kunnen je per mail

Dag 5 Op de laatste dag bereid je je voor op de
ﬁnale: ‘s Ochtends krijg je een
pitch-training, waarin je leert jouw
persoonlijkheid en bedrijf op een
overtuigende manier te presenteren. ’s
Middags geef je de pitch aan een vakjury,
en kun je worden bekroond als winnaar
van de bootcamp.

bereiken op jgroothuis@rocvantwente.nl of
telefonisch op 06-20445770. Chudi is
bereikbaar op chudi@teamollie.nl of
06-418488544. Natuurlijk kun je bij hen ook
voor vragen of meer toelichting terecht.
Misschien ben je bijvoorbeeld benieuwd hoe je de
Bootcamp kan combineren met school.
Op al je vragen geven we graag antwoord. Maar
het begint bij de vraag: durf je deze uitdaging
aan te gaan? Wij hopen van wel!

Ivo Agelink (21 jaar) werd in 2017 winnaar van de

Bootcamp Ondernemerschap 2017

Bootcamp Ondernemerschap. Zijn ambitie was
om een eigen onderneming te starten gericht op
Personal Training & Motivation. Tijdens de
Bootcamp maakte hij veel indruk in het
uitwerken van nieuwe ideeën, personal branding
en opdoen van nieuwe contacten.
Inmiddels heeft Ivo zijn opleiding Sport &
Bewegen op het ROC afgerond en is hij personal
trainer. Daarnaast heeft hij in korte tijd een
succesvol lopend Instagram en You Tube kanaal
opgezet. Ook wordt hij gevraagd om als
motivator groepen studenten bewust te maken
van de kracht van een positieve mentaliteit

Over het Ondernemerslab
Naast de Bootcamp Ondernemerschap
organiseert het Ondernemerslab onder andere
de Week van het Ondernemen in het ROC van
Twente, het keuzedeel Ondernemend
Vakmanschap en andere ondernemende
activiteiten voor studenten en docenten.
Het Ondernemerslab werkt hierbij nauw samen
met het ROZ (regionale organisatie
zelfstandigen). Het ROZ is de adviesorganisatie
in Twente en de Achterhoek voor starters en
ondernemers.
Meer weten?
Check www.ondernemerslabtwente.nl

