
Ondernemerslab Twente
Leer ondernemen!

Dan ben je bij

het Ondernemerslab

Twente aan het

juist adres!

• Experimenteren met ondernemerschap?
• Onderzoeken of je plannen haalbaar zijn?
• Eigen bedrijf tijdens of na je studie?
  



Wat is het Ondernemerslab Twente?
Het ROC van Twente biedt je de mogelijkheid om aan de hand van je eigen
plannen te ervaren wat het is om een eigen bedrijf te runnen. Samen met het 
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen), de adviesorganisatie in Twente 
en de Achterhoek voor startende ondernemers, zorgen wij er met het project 
Ondernemerslab Twente voor dat je de steun krijgt die je nodig hebt. Ook kun 
je bij ons terecht wanneer je al een bedrijf hebt en graag advies wilt bij de
lopende gang van zaken.

Hoe werkt het?
Je experimenteert met ideeën, onderzoekt of je plannen haalbaar zijn en werkt 
aan je ondernemersvaardigheden. Je wordt begeleid door ervaren adviseurs 
van het ROZ. Samen stellen we een plan van aanpak op passend bij jouw situa-
tie, eventueel in overleg met de docenten van jouw opleiding. Zowel studenten 
als oud-studenten kunnen gebruik maken van onze uitgebreide dienstverlening. 

Wat kan het Ondernemerslab Twente jou bieden?
•	 	Advies	en	begeleiding	bij	alles	waar	je	als	beginnende	ondernemer	mee
 te maken krijgt
•	 	Ondersteuning	bij	het	opstellen	van	je	ondernemingsplan
•	 	Coaching	door	ervaren	ondernemers
•	 	Trainingen	om	je	ondernemersvaardigheden	te	vergroten	en	een	netwerk
 op te bouwen

Student bedrijven
Een Student bedrijf is een initiatief waarbij (oud) studenten onder aansturing 
en met ondersteuning van het ROC en ROZ zoveel mogelijk op eigen risico een 
bedrijf runnen, voor een bepaalde periode. Vervolgens wordt het bedrijf over-
genomen door een volgende geïnteresseerde (groep) student(en). Het oprich-
ten van een Student bedrijf vindt in overleg met docenten plaats. Heb jij ideeën 
voor een Student bedrijf of wil je deelnemen in een bestaand Student bedrijf? 
Neem dan contact met ons op!

Vanuit het Ondernemerslab Twente zijn al diverse Student bedrijven opgericht. 
Wie gingen je onder andere voor: De Klimwand (Universiteit Twente), FloFit 
personal training en advies, Ethiopië Xperience, Op weg naar zelfstandigheid 
(OWNZ) - weerbaarheidstrainingen, ROC Reisburo en Bouwconsulting 
Netwerkschool. Meer informatie vind je op www.ondernemerslabtwente.nl. 



Meer weten?
We gaan graag met je in gesprek.
Bel of mail vrijblijvend met een van onze adviseurs. 

  Benno Ekkelboom ROZ
 (074 241 5110, b.ekkelboom@rozgroep.nl) 
  Ik vertel je graag wat er allemaal bij komt kijken als je
 voor jezelf wilt beginnen. Ik help je bij het schrijven van je
 ondernemingsplan, zodat je goed voorbereid van start   
 kunt. Je kunt altijd bij mij terecht met je vragen.

 Bert Breukers ROZ
 (074 241 5137, b.breukers@rozgroep.nl) 
  Ondernemen is een uitdaging, helemaal als je dat tijdens je 

studie wilt doen. Daarom geef ik je graag advies en bege-
leiding. Omdat ik trainingen geef bij het ROZ op het gebied 
van succesvol verkopen, kan ik je tips geven waar je jouw 
klanten kunt vinden en hoe je ze benadert.

 Of neem contact op met
 Bert Timmerman ROC van Twente
 (06 2128 4556, atimmerman@rocvantwente.nl).
  Het ROC van Twente vindt ondernemendheid
 en ondernemerschap een belangrijk thema voor
 student en docent. Presteren met plezier
 en passie! Als je meer wilt weten,
 neem contact op! 

Bij het

Ondernemerslab

Twente ben je aan

het juiste adres!

We komen graag langs bij jou op school.
Je kunt ook terecht in Ondernemerscentrum H164 
aan de Enschedesestraat 164 in Hengelo.
In deze inspirerende en ondernemende omgeving 
kun je kennis maken met het ondernemerschap. 



Meer informatie vind je ook op: www.ondernemerslabtwente.nl. 

Het Ondernemerslab Twente is een gezamenlijk project van het
ROC van Twente en ROZ gericht op het stimuleren van
ondernemerschap en ondernemendheid onder studenten. 

Volg ons op Facebook en Twitter: 
facebook.com/ondernemerslabtwente 
twitter.com/ondernemerslab


