UITNODIGING
DE DAG VAN DE HYBRIDE
STUDENT-ONDERNEMER

18 mei 2017

Waarom deze speciale dag en verkiezing?

Dit jaar wordt voor de 5e keer

De organisator van dit event is het lectoraat Financial Inclusion &

de Dag van de Hybride Student-

New Entrepreneurship (FINE) van De Haagse Hogeschool.

Ondernemer georganiseerd

Het doel is meer aandacht te geven aan deze snel opkomende

vorm van ondernemen en om hybride student-ondernemers een

met als onderdeel de

steuntje in de rug te geven. Het lectoraat FINE doet hier al enkele

verkiezing waarvoor we je

jaren onderzoek naar. Ben je niet 100% aan het ondernemen,

van harte uitnodigen! Met een

maar studeer en/of werk je ernaast of ben je betrokken bij een

maatschappelijke organisatie; dan ben jij een hybride ondernemer.

ondernemersmarkt, workshops
over ondernemen en natuurlijk

23 (groepjes) studenten hebben zich inmiddels voor de verkiezing

worden er prijzen weggegeven

aangemeld. En vanaf heden kan er worden gestemd via deze link

aan de deelnemers van

Op deze dag kun je als medewerker en relatie, naast het

De Dag van de Hybride Student-

bijwonen van de prijsuitreiking van de verkiezing, ook de

Ondernemer.

ondernemersmarkt bezoeken en allerlei workshops op het gebied
van ondernemerschap volgen.

PROGRAMMA
TIJD

HAL

SPEAKERS’ CORNER

9.30-10.00

Ontvangst met koffie

10.00-11.00

Ondernemersles
Een boodschap uit Malawi
Albert Kraaij

11.00-12.00

12.00-12.15

MANDELA ROOM

KENNEDY ROOM

SPORTCAFÉ

Workshop
Incubators in het onderwijs
Toon Buddingh’

Idealistisch ondernemen
als bijbaan - ervaringen bij
het oprichten van de bank
als vertrekpunt en roadmap
uittekenen voor hun eigen
‘goede doelen’ naast een baan.
Richard van der Linde

Businessnetwerk
minor ondernemen
Edwin Muntjewerff &
Renée Turion

Workshop, presentatie & debat
Sociaal Ondernemen in Den Haag
Loes Nijskens

International Entrepreneurship,
the challenge of two new minors
Margot Lobbezoo

Opening door Niels van Leeuwen
(winnaar 2013)
Wat het mij gebracht heeft
TED talk – Klaas Molenaar
Zonder Ondernemers kom je verder

12.15-13.00
13.00-14.00
13.45-14.00

Ondernemersmarkt en lunch
Tweespraak One-minuteentrepreneur
Albert Kraaij

14.00-15.00

15.00-16.00

TED talk – Richard van de Linde
Zonder Banken kom je verder
Pitches deelnemers verkiezing

Ondernemersmarkt

Leren van startups
Edwin Muntjewerff

15.45

TED talk – Toon Buddingh’ –
Zonder Elkaar kom je verder

16.00

Prijsuitreiking De Hybride StudentOndernemer 2017

Aanmelden?

Aanmelden is niet nodig.

Contact/meer informatie?

Heb je een vraag mail dan kun je deze stellen via:
hybridewedstrijd@hhs.nl

De dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

HET HAAGSE
HYBRIDE
FINANCIERING
INITIATIEF

