
 

 
 
Mastering Entrepreneurship College en Startup Academy 
 
In oktober 2014 starten we weer met een serie bijeenkomsten. Lekker open en interactief, over interessante en bruikbare onderwerpen en direct 
toepasbaar wanneer je jouw ondernemerschap wilt versterken. De ene week is de bijeenkomst gericht op ondernemende professionals:  
'Mastering Entrepreneurship College'. De  andere week op (toekomstige) zelfstandig ondernemers:  'Startup Academy'.  De bijeenkomsten zijn 
bedoeld voor studenten die hun persoonlijk of professioneel ondernemerschap willen ontwikkelen of die voor nu of in de toekomst een bedrijf 
willen starten. Allebei kan natuurlijk ook. Ze worden gehouden in de incubator Cube050 aan de Kadijk 1 op de Zernike Campus. 
 
Certificaat 
 
Deelnemers die tenminste zeven van de tien bijeenkomsten in een serie bijwonen, ontvangen het certificaat ‘Mastering Entrepreneurship 
College’ dan wel het certificaat ‘Startup Academy’ van het Groningen Center of Entrepreneurship Value050. 
 
 
 
Serie ‘Mastering Entrepreneurship College’  
 
Effectuation: de 5 principes van succesvol ondernemerschap 
Dinsdag 7 oktober 2014, 14.00 - 17.00 uur 
Door: Immo Dijkma, Hanzehogeschool Groningen. 
 
'What makes entrepreneurs entrepreneurial?' Saras Sarasvathy heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van succesvolle ondernemers en 
daaruit het Effectuation Model ontwikkeld. Het model biedt een set van 5 principes die succesvolle ondernemers gebruiken bij het nemen 
van beslissingen en bij het omgaan met onzekerheid. Wie ben ik? Wat kan ik? En wie ken ik? In deze bijeenkomst wordt het Effectuation 
Model uiteengezet en leer je hoe je Effectuation kunt gebruiken voor het versterken van ondernemend gedrag. 
 
INSCHRIJVEN 
 
 
 
Serie ‘Startup Academy’ 
 
Elevator Pitch: jezelf en jouw onderneming succesvol presenteren  
Donderdag 23 oktober 2014, 10.00 - 12.30 uur 
Door: Eelco Bakker, Lentezaken.  
 
Wil je leren hoe je in korte tijd jezelf en je onderneming overtuigend kunt neerzetten? Reken af met die klamme handen en een haperend 
verhaal? Je kunt stap voor stap leren hoe je een overtuigende Elevator Pitch doet. Ervaar hoe een goede voorbereiding de plankenkoorts 
vermindert en een goede afloop verzekert. Leer de aandacht trekken, prikkel de nieuwsgierigheid en leer effectief en kernachtig 
presenteren. Kom meer te weten over de do’s en dont’s en neem deel aan de masterclass ‘Elevator Pitch’. Leer de fijne kneepjes van het 
pitchen.  
 
INSCHRIJVEN 
 
 
Serie ‘Mastering Entrepreneurship College’ 
 
Empowerment: ontwikkelen ondernemend gedrag 
Vrijdag 31 oktober 2014, 09.30 - 12.30 uur 
Door: Immo Dijkma, Hanzehogeschool Groningen. 
 
Wat is ondernemend gedrag? Hoe verleg je de nadruk van het schrijven van plannen naar het ondernemen van acties?  'Empowerment' als 
basis voor stimuleren van ondernemend professioneel gedrag . Een methode waarbij je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen werk. 
Organisaties hebben steeds meer behoefte aan ondernemende professionals. Wat zijn ondernemende professionals en hoe ontwikkel en 
stimuleer je ondernemend gedrag? In deze bijeenkomst ga je hiermee aan de slag. 
 
INSCHRIJVEN 
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Serie ‘Startup Academy’ 
 
Succesvol financieren: de mogelijkheden van crowdfunding en informal investors 
Donderdag 6 november 2014, 14.30 - 17.00 uur 
Door: Eelco Bakker, Lentezaken.  
 
Een concept of innovatie naar de markt brengen, vraagt ook om sterke financiële onderbouwing. Daar waar bancaire financiering de laatste 
jaren steeds moeilijker is te realiseren voor ondernemers, zijn er meer mogelijkheden in de markt van risicofinanciering. Crowdfunding is 
een financieringsvorm die aan populariteit wint. Het principe is simpel: de grote massa (crowd) financiert in kleine stukjes het totaalbedrag. 
In deze workshop is er aandacht voor de kapitaalmarkt en de verschillende alternatieven.  
 
INSCHRIJVEN 
 
 
 
Serie ‘Mastering Entrepreneurship College’ 
 
Persoonlijk leiderschap: haal het beste uit jezelf 
Dinsdag 11 november 2014, 10.00 - 12.30 uur 
Door: Hans Meckelenkamp, Hanzehogeschool Groningen 
 
De kern van persoonlijk leiderschap is verantwoordelijkheid nemen, bewustwording en proactief zijn. Je laat je niet meer leiden door 
prikkels uit je omgeving, maar je maakt zelf een bewuste keuze hoe je reageert. Waarom doe je wat je doet? Hoe doorbreek je patronen? 
Wat is het verschil tussen proactief en reactief gedrag? Leer het in deze bijeenkomst en haal het beste uit jezelf. 
 
INSCHRIJVEN 
 
 
Serie ‘Startup Academy’ 
 
Bescherm je idee: octrooien, auteursrecht en merkbescherming 
Donderdag 13 november 2014, 14.30 - 16.30 uur 
Door: Arnoud Punt, Aecius 
 
Goede ideeën zijn waardevol! Moet je je idee beschermen? En hoe doe je dat? Veel hangt af van jouw specifieke idee. In deze workshop 
wordt uitgebreid verteld hoe je een goed idee kunt beschermen en wat je rechten en plichten zijn. Leer alles over octrooien, auteursrecht en 
merkbescherming. 
 
INSCHRIJVEN 
 
 
 
Serie ‘Mastering Entrepreneurship College’ 
 
Design Thinking: creativiteit en conceptontwikkeling 
Woensdag 19 november 2014, 14.00 - 17.00 uur 
Door: Immo Dijkma, Hanzehogeschool Groningen. 
 
Design Thinking is een actiegerichte methode die creativiteit en analytisch denken combineert en empathie centraal stelt: 'Don't analyze, 
act!'. De wereld verandert snel. Snel leren van problemen en ervaringen wordt daarom steeds belangrijker. Een belangrijk kenmerk van 
Design Thinking is actie; vandaag beginnen, prototypes bouwen en direct testen. Je maakt kennis met de basiselementen en leert de 
methode toe te passen.  
 
INSCHRIJVEN 
 
 
 
Serie ‘Startup Academy’ 
 
Internetmarketing: Online strategieën en social media  
Maandag 24 november, 14.30 - 16.30 uur 
Door: Jean-Pierre Komans, Go2Socialmedia 
 
Op een inspirerende en verrassende manier wordt uitgelegd welke online strategie je kunt inzetten voor je marketing, sales en 
serviceprocessen. Daarnaast wordt op een praktische manier ingegaan op de online toolkit voor (startende) ondernemers. Op basis van 
deze bijeenkomst kun je zelf aan de slag met je online marketing.  
 
INSCHRIJVEN 
 
 
 
GCE Value050 en Inc. Cube050 zijn sinds 2011 respectievelijk 2009 het ondernemerschapscentrum en de incubator van het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap 
van Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit en UMC Groningen. Het GCE ontwikkelt en adviseert over kennisintensief ondernemerschap, ondernemerschapsonderwijs en 
ondersteuning. We werken nauw samen met overheden en bedrijven, de ondernemerschapscentra van HG en RUG, de expertisecentra Energie en Healthy Ageing, EnTranCe, 
Energy Academy Europe, de landelijke ondernemerschapscentra ACE, ECE, UCE, HCE, MCE, Startlife, Yes! en Brainport, de noordelijke hogescholen, ROC’s  en de 
Ondernemersacademie, het Entreprenasium en het International Business College. 
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