BIZZ Talent: excellentieprogramma voor
ondernemers in spe
Een borduurstudio, een winkel in fantasy-kostuums, een bedrijf dat woningen
aankleedt voor de verkoop. Zomaar een greep uit de ondernemingen die zijn
opgericht door Utrechtse mbo-studenten vanuit BIZZ Talent, een
excellentieprogramma voor ondernemers in spe.
Het excellentieprogramma voor ondernemers is opgezet door MBO Utrecht, samen met de
Stichting UOA (Utrechtse Ondernemers Academie). Vorig jaar begon BIZZ Talent als een
pilot met twaalf deelnemers, dit schooljaar is de eerste echte groep van start gegaan. Het
doel: een eigen bedrijf oprichten dat binnen acht maanden de eerste klanten binnen heeft en
minimaal een paar honderd euro omzet per maand draait.
Hockey
‘Vier jaar geleden werden wij benaderd door de provincie Utrecht om iets te doen met
ondernemerschap in het MBO’, vertelt UOA-directeur Johan Douwes. ‘We hebben toen voor
MBO Utrecht een game ontwikkeld waarmee studenten konden ontdekken of ondernemen
iets voor ze was. Vervolgens is dat uit de hand gelopen, en is BIZZ Talent ontstaan’, lacht hij.
Marnix de Boer (19) is een
van de deelnemers. De
fanatieke hockeyer uit
Houten studeert
commerciële economie en
zet via BIZZ Talent een
bedrijf op dat een
Australisch hockeymerk in
Nederland gaat verkopen.
‘Ik heb gewoon de
importeur gebeld en
uitgelegd wat mijn plan
was’, vertelt De Boer in het
kantoor van de UOA in een zijvleugel van het immense Utrechtse Jaarbeurscomplex.
Er volgde een afspraak in het Van der Valk Hotel in Houten. ‘We hadden er drie kwartier
voor uitgetrokken, maar we hebben tweeënhalf uur zitten praten over hockey, het
kledingmerk en van alles en nog wat. Nu mag ik het merk gaan verkopen.’ Zijn bijbaantje op
zaterdag bij een sportwinkel zegt hij op. ‘Dan moet ik daar concurrerende merken gaan
verkopen. Dat doe ik niet.’
Ondernemersbloed
De deelnemers aan BIZZ Talent hebben duidelijk ondernemersbloed door hun aderen
stromen. Daar worden ze ook op geselecteerd, zegt Douwes. ‘We gaan langs bij de
opleidingen met een duidelijk verhaal over wat ondernemerschap is. Wie denkt dat
ondernemen iets voor hem is, kan naar de voorlichtingsbijeenkomst komen. Dan leggen we
óók uit dat je tot op het bot gemotiveerd moet zijn, want zonder een flinke dosis
doorzettingsvermogen red je het als beginnend ondernemer niet.’ Wie die dan nog steeds

interesse heeft, moet een motivatiebrief schrijven, en twee tests doen: één om te kijken of je
de eigenschappen bezit om ondernemer te worden (ben je innovatief, flexibel en
marktgericht) en een passietest (waar liggen je interesses en wat zijn je sterke punten). Na
de selectieprocedure bleven dit jaar uiteindelijk achttien deelnemers over.
BIZZ Talent is bedoeld om ondernemende studenten handvatten te geven om ook echt hun
onderneming op te zetten. Douwes: ‘Wie heel goed is in voetbal, krijgt op school alle ruimte
voor zijn sport. Goede voetballers vinden we belangrijk, maar goede ondernemers zijn
minstens zo belangrijk. Daarvoor is dit traject. Om jonge mensen met een talent voor
ondernemen te herkennen, te erkennen en de kans te geven hun talent te ontwikkelen.’
Realistisch
Deelnemers kunnen uit alle opleidingsrichtingen komen. Of het nu techniek is, economie of
zorg. Eenmaal aangenomen volgt een pittige opleiding van acht maanden waarin de
deelnemers les krijgen van docenten van MBO Utrecht en ervaren ondernemers. Het
uiteindelijke doel is een onderneming op te zetten die goed past bij de interesse en passie
van de student.
Dat plan moet wel realistisch zijn. Deelnemer Marnix de Boer wilde in eerste instantie een
geheel nieuw type hockeyschoen ontwikkelen. ‘Daarvan hebben we gezegd: dat is een
beetje te ambitieus’, zegt Douwes. ‘Je kunt wel een nieuwe smartphone willen ontwikkelen,
of de mijnen in Limburg heropenen, maar dat gaat je niet lukken in de acht maanden die je
hier krijgt om je bedrijf levensvatbaar te maken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat studenten
met ambitieuze plannen die later altijd alsnog kunnen opzetten.’
Bente van der Bijl volgt de opleiding Bouwkunde Vormgeving, design en architectuur bij de
Academie voor Techniek van MBO Utrecht Zij wil via BIZZ Talent een eigen bedrijfje als
woningstyliste opzetten. ‘Foto’s en plattegronden maken. Alles om een woning sneller te
verkopen.’ Labrys, heet haar onderneming, wat Oudgrieks is voor bijl. ‘Zonder BIZZ Talent
was ik daar nooit aan begonnen. Ze helpen je echt om de goede stappen te zetten.’
Ontzettend druk is het wel, vindt van der Bijl. ‘Voor mijn reguliere opleiding loop ik nu stage
bij een architectenbureau, maar daar moet ik regelmatig vrij vragen voor BIZZ Talent. Zo’n
tien uur per week ben je er wel aan kwijt. Echt killing. Maar het is het zeker waard, gezien
wat je ervoor terugkrijgt.’
Tijdens het jaar leren de deelnemers alles wat komt kijken bij het runnen van een eigen zaak.
‘We hebben excursies bij echte ondernemers. We gaan langs de SNS Bank, waar de
studenten in drie minuten hun bedrijfsplan moeten pitchen. En bij de Kamer van Koophandel
leren ze van alles over de praktische zaken, zoals het aanvragen van een BTW-nummer, het
bijhouden van administratie en natuurlijk de inschrijving in het handelsregister.’
Coach
Alle deelnemers krijgen een persoonlijke coach: lokale Utrechtse ondernemers die zijn
aangesloten bij de UOA. Student Marnix de Boer is maar wat blij met zijn coach Björn Six,
die in de maatpakkenbusiness zit. ‘Ik heb wekelijks contact met hem. Hij is een ervaren
retailer en hij heeft me behoed voor een paar grote valkuilen. Altijd oppassen met de
contracten die je tekent, bijvoorbeeld. Nooit direct tekenen, eerst mee naar huis nemen en
laten bekijken door een jurist.’ De coaches spelen een belangrijke rol binnen het traject,
meester-ondernemers die hun gezel de fijne kneepjes van het vak bijbrengen.
‘MBO Utrecht verzorgt het reguliere onderwijsprogramma, UOA zorgt voor de mensen uit de
praktijk en dat is de echte plus van BIZZ Talent’, vindt Adri van de Wind, tot begin dit jaar

bestuursvoorzitter van MBO Utrecht. ‘UOA heeft een enorm netwerk van gemotiveerde
ondernemers die vanuit hun passie voor ondernemerschap graag gastcolleges komen
geven aan onze studenten en hun bedrijven openstellen voor excursies. Voor de leerlingen
is het een unieke kans, ze leren het ondernemerschap van mensen uit de praktijk. Nergens
wordt ondernemerschap in het MBO zo concreet. Dit is niet zomaar winkeltje spelen.
Studenten richten echt een bedrijf op. Het is de spielerei voorbij.’
‘We zijn heel blij met het kindje dat we zo samen in de wieg hebben gelegd’, zegt Van de
Wind knipogend naar collega-initiatiefnemer Douwes .`We voldoen met deze opleiding
duidelijk aan een behoefte'. Het is dan ook zeker de bedoeling om BIZZ Talent verder uit te
bouwen. Andere mbo-scholen tonen al interesse. Niet alleen in de regio Utrecht, maar ook
elders in het land. Daar moeten weer lokale coaches worden gevonden, en ondernemers die
het BIZZ Talent programma afstemmen op de lokale uitdagingen en mogelijkheden. ‘Want
juist die regionale binding is de sleutel tot succes’, is Douwes’ overtuiging.
Excellentie
Ook vanuit MBO Utrecht wordt flink geïnvesteerd in het traject. Oud-bestuursvoorzitter Van
de Wind: ‘Wij betalen nu de UOA voor hun bijdrage aan het project. Financieel is het altijd
spannend of we het redden. Al sluit het nu natuurlijk heel mooi aan op het
excellentieprogramma van minister Bussemaker. Het voordeel is ook dat we met BIZZ
Talent onze eigen docenten bijspijkeren op het gebied van ondernemerschap. Doordat ze
erbij betrokken zijn, leren ze weer van de coaches van de UOA. Het is learning on the job.’
De financiële bijdrage voor de studenten is minimaal, honderd euro. ‘Je moet als
ondernemer natuurlijk nooit iets gratis doen’, doceert Douwes. Maar een groot deel van dat
geld gaat naar een goed doel, dat de leerlingen zelf uitkiezen. Dit jaar gaat het naar Cordaid
Microkrediet, dat startende ondernemers in derdewereldlanden helpt.
Dikke BMW
En de studenten? Zij zijn bijna klaar voor dit schooljaar. Aan het einde van het traject mogen
zij op een markt met een eigen kraampje hun ideeën tonen, en worden hun start-ups
beoordeeld door een jury van ondernemers en bankiers. De winnaar krijgt 250 euro
startkapitaal. Douwes: ‘Je gaat hier de deur uit met een diploma én een eigen bedrijf. De
meeste deelnemers stromen nog door naar het HBO, maar tot nu toe willen ze uiteindelijk
allemaal ondernemer worden.’
Dat het snel kan gaan, laat de winnaar van vorig jaar wel zien. Die begon een eigen
borduurstudio. ‘Niet omdat hij dat zelf zo leuk vond’, zegt Douwes, ‘maar hij was wel een
heel goede verkoper. Hij zei: ‘Ik kan alles verkopen’. Zijn moeder had wel een passie voor
borduren, dus die student investeerde in een dure borduurmachine, zijn moeder werd zijn
werknemer en hij deed de verkoop. Allerlei kledingstukken kun je bij hem laten voorzien van
ingewikkelde borduursels. Toen hij klaar was met BIZZ talent had hij al honderden euro’s
omzet per maand.’
Een ander succesverhaal van vorig jaar: Een student die een bedrijfje begon in
bouwtekeningen voor kleine verbouwingen. Mensen hoeven dan niet meer een architect in
de hand te nemen, maar bestellen een goedkopere bouwtekeningen via zijn website.
Douwes: ‘Inmiddels heeft die jongen drie man personeel in dienst en rijdt hij rond in een
dikke BMW.’

