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Kristof Braem van Medec wint Ondernemersaward 2014
Hogeschoolstudenten Aalst bekronen ondernemend rolmodel

De HoGent en HUB-KAHO hebben de felbegeerde Ondernemersaward uitgereikt. Dit jaar bekroonden ze Kristof Braem van Medec als meest gebeten ondernemer uit de regio Aalst. Daarnaast zetten de hogescholen ondernemende oud-studenten in het zonnetje: Robby Baeyens van
Inbraakveilig en Daan De Schrijver, Laurent Dewilde, Rémy Tanghe en Ewoud Victor van SafeBox Belgium. De award voor de beste herstarter ging naar Marc De Wulf van SMUK. De hogeschoolstudenten van Aalst schoven de winnaars naar voren als hun rolmodellen in ondernemerschap.
Al voor de derde keer op rij nomineerden eerstejaarsstudenten bedrijfsmanagement van de HoGent en
van HUB-KAHO gepassioneerde ondernemers met een hart voor innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de Ondernemersaward. Hun collega’s van het tweede jaar maakten een eerste
selectie op basis van voorstellingen door de eerstejaarsstudenten. Dit jaar bestond de top drie van genomineerde ondernemers uit Kristof Braem van Medec, Jan Pieter De Nul van Ondernemingen Jan De
Nul NV en Koen Valckenier van Valckenier Groep. Tijdens het grootscheepse slotevent in Kaai 17 ontving Kristof Braem van Medec de Ondernemersaward uit handen van de winnaar van 2013, Sanne
Nieulandt.
Het event was toe aan zijn derde editie en barst uit zijn voegen. De inschrijvingen werden ruim op voorhand stopgezet. Het is hét feest voor ondernemen in Aalst, voor jong en oud. De mix van studenten en
ondernemers is meer dan succesvol. Lokaal Aalsters talent en oud-studenten van de HoGent en HUBKAHO speelden live muziek tijdens de show. Daarna kon het publiek proeven van lokaal komisch talent
en een glaasje nuttigen in het Kleinste Cafeetje van Stefaan De Winter. Een Gentse toets kan niet ontbreken op de avond. Jan Matthys was toerist van dienst en nam geweldige foto’s als herinnering aan
deze spetterende editie.
De Ondernemersaward past binnen het brugproject ‘Ondernemend Aalst’. Daarmee willen de HoGent en HUB-KAHO, met
steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid, de ondernemingszin van hun studenten vergroten,
vooroordelen tegenover ondernemerschap wegnemen en het taboe op falen doorbreken. Voor de ondernemers is het project een unieke gelegenheid om hun kennis en ervaring te delen met een grote groep geïnteresseerde jongeren. Bovendien
is dankzij de Ondernemersaward een hecht netwerk ontstaan tussen de hogescholen, het Aalsterse stadsbestuur en de
lokale ondernemers.
De oproep brugprojecten economie-onderwijs geeft via een wedstrijdprocedure steun aan samenwerkingsverbanden tussen
het onderwijs en de bedrijfswereld dit tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van kleuterschool
tot universiteit – te stimuleren. Daarbij moet het gaan om het tot stand brengen van nieuwe vormen van kennisuitwisseling
en ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en op het aanleren van competenties ter stimulering van de ondernemingszin.

Het Agentschap Ondernemen wil met deze oproep ijveren voor meer en sterker ondernemerschap en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent ‘De open ondernemer’ in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA).

