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VOORWOORD
Een jaar geleden ben ik begonnen als directeur van het Saxion Centrum voor ondernemerschap (SCvO). Ondernemerschap is
speerpunt bij Saxion. Saxion leidt de werknemers én de werkgevers van de toekomst
op. Dat is overigens niet nieuw, met de
jaarlijkse publicatie van de TIP/TOP laten
we dat ook zien.
Deze TIP/TOP laat zien welke startups al
succes
vol zijn en welke hard groeien. Met
nieuwkomers en stijgers. Natuurlijk ben ik
trots op al deze alumni van Saxion die ondernemerschap zo mooi invullen. Geweldige bedrijven en ondernemers die de moeite waard
zijn om te leren kennen!
Ondernemend onderwijs is het uitgangspunt van het curriculum van de toekomst.
Een inte
grale aanpak voor het aanleren en
stimuleren van de benodigde kennis rond
ondernemen, ondernemende vaardigheden,
houding en mind-set. Dat levert een leerproces op dat mensen echt verandert. Studenten ontwikkelen zich als individu en ontdekken een hele andere kant van zichzelf. Een
geweldig mooi proces waar onze studenten
een enorme drive van krijgen. Ze groeien
zo uit tot zelfsturende, zelfredzame, gemotiveerde en ondernemende mensen. Daar
heeft de maatschappij behoefte aan!

drs. André Roos
Directeur Saxion Centrum voor
Ondernemerschap
Met ruim 650 studenten die naast hun studie
ook ondernemen, zijn Saxion startups niet
meer weg te denken. Daarom is het voormalige ziekenhuis in Enschede omgetoverd
tot een bruisende en inspirerende omgeving
voor studenten en bedrijven. Er is ruim 3.000
vierkante meter aan oppervlakte voor activiteiten van ondernemende studenten. Naast
inrichting van werkplekken voor student
ondernemers, zijn er onderzoeksfaciliteiten
en is er plek voor multidisciplinaire projecten
van studenten met het bedrijfsleven.
Om succesvol te worden hebben startups
vaak behoefte aan kennis, geld en netwerk.
Ontmoetingen staan daarbij centraal. Ontmoetingen met andere startups, ervaren ondernemers en potentiële klanten. Dit komt
alle
maal samen in de nieuwe incubator. Er
is ook een tribune-arena waar gepitcht kan
worden. Op deze manier geven we studenten
letterlijk en figuurlijk de ruimte om te ondernemen en dat is een sleutel voor hun succes.
Het Ariënsplein is uniek, omdat de incubator
ook de plek is waar startups samen met hun
klanten onder één dak zitten en waar plek is
voor onderzoek en de bouw van prototypes.
Nog nergens ter wereld is een incubator die
al deze mogelijkheden op één locatie biedt!

Schets Ariënsplein
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TIP 10 Meest succesvolle studentondernemers
DS INTERNET TRADING | Daniël Spijker
Branche: Detailhandel
Opleiding: Small Business & Retail Management
Omzetklasse: €1.000.000 - €5.000.000

OPWOCO GMBH | Patrick Bröckers
Branche: Dienstverlenende informatietechnologie
Opleiding: Kunst & Techniek
Omzetklasse: €500.000 - €1.000.000
NIICEE DIGITAL MARKETING |

Bas Stortelers
Branche: Dienstverlenende informatie
Opleiding: Media, Informatie en Communicatie
Omzetklasse: €100.000 - €250.000

SOLIDSTEP VOF | Thijs Fiselier
Branche: Arbeidsbemiddeling
Opleiding: Small Business & Retail Management
Omzetklasse: €100.000 - €250.000
AURELIUS TRADING BV |

Michiel Wiersinga
Branche: Groothandel in hout en plaatmateriaal
Opleiding: Commerciële Economie
Omzetklasse: €75.000 - €100.000

DESA CONCEPTS BV |

Jeroen Salemink
Branche: Reclamebureau
Opleiding: Small Business & Retail Management
Omzetklasse: < €10.000

MILLION MILES MEDIA & ENTERTAINMENT |

Sjoerd Hageman

Branche: Videoproductie en audiobewerking
Opleiding: Kunst & Techniek
Omzetklasse: €10.000 - €25.000

SCHIPHORST BALLONVAARTEN |

Anne van Bruggen

Branche: Recreatie
Opleiding: Bedrijfseconomie
Omzetklasse: < €10.000

VRTROUWEN |

Ronald van der Weijden
Branche: Videoproductie
Opleiding: Kunst & Techniek
Omzetklasse: < €10.000

HOUSE OF DETAILS | Nicole Hutten
Branche: Mode en interieur
Opleiding: Chemie
Omzetklasse: < €10.000
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THIJS
FISELIER
SOLIDSTEP
SMALL BUSINESS & RETAIL MANAGEMENT
TIP 10 NUMMER 4

Thijs Fiselier studeert Small Business &
Retail Management aan Saxion. Hij staat
met zijn bedrijf Solidstep op nummer 4 in
de Tip 10 van studentondernemers.

Start ondernemerschap
“Van jongs af aan heb ik ideeën gehad met
betrekking tot ondernemerschap. Vaak bleef
het bij een idee. Maar wanneer een idee bleef
leven, begon ik erin te geloven en dan kwam
het moment van ‘doen’ erbij. Het idee voor
ons bedrijf begon echt op een bierviltje!’’
zegt Fiselier. In 2009 heeft hij samen met
zijn compagnon Frank Mateman zijn baan
opgezegd en één jaar later was Solidstep VOF
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Solidstep werd een succes omdat ze het samen vorm gaven én concreet maakten.

Toekomstplannen
Op dit moment focust Solidstep zich op de
komende drie tot vijf jaar; welke koers varen
ze en waar willen ze heen. Hierbij richt Solidstep zich niet op het ‘groter’ worden, maar
denkt liever in termen als: verbeteren, innoveren, veranderen en specialiseren. Hiermee
zijn zij benieuwd wat de toekomst gaat brengen.

Tips
Aan ondernemers wil Thijs graag meegeven
dat het belangrijk is om te delen waarin je gelooft. Maak mensen onderdeel hiervan; vraag
om input, ga op zoek naar kennis, kunde en
expertise en laat dit idee waarin jij gelooft tot
leven komen. Bovendien: schaaf het bij waar
nodig. Het is namelijk nooit klaar of af.

Drijfveren
Zelf vertelt Thijs Fiselier over zijn drijfveren: “Ik
ben altijd bezig; wat kan anders, beter, sneller, wat doet de markt, zijn er ontwikkelingen.
Wanneer daar een idee uitrolt, dan kan dit negen van de tien keer linea recta de prullenbak
in. Maar het erover denken, het delen met mijn
compagnon, het onderzoeken is gaaf. En dan
vervolgens het proberen door te doen. Dan
hebben we soms teleurstellingen, maar, wanneer het wel lukt, geeft dat me een kick. En dat
maakt dat ik elke ochtend mijn bed uitkom of
‘s avonds nog even langer doorga”.
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“DAT BEGON BIJ
ONS ECHT OP EEN
BIERVILTJE”

TOP 10 Meest succesvolle Saxion spin-offs
EW FACILITY SERVICES |

Eric Wentink

6e jaar op rij!

Branche: Interieurreiniging van gebouwen
Opleiding: Facility Management
Omzet: €50.000.000 - €100.000.000

VOORTMAN STEEL GROUP

| Mark Voortman
Branche: Vervaardiging van machines en apparaten
Opleiding: Facility Management
Omzet: €50.000.000 - €100.000.000

+0

ROERINK FOOD FAMILY

| Gerjhan & Jacqueline Roerink
Branche: Vervaardiging van zuivelproducten
Opleiding: Bedrijfskunde MER
Omzet: €30.000.000 - €50.000.000

DEALERDIRECT GLOBAL BV | Vincent Stevens
Branche: Softwarebedrijf
Opleiding: Kunst en techniek
Omzet: €10.000.000 - €20.000.000

+0

+0

PRESCAN | Eddy van Heel +1
Branche: Gezondheidszorg
Opleiding: Verpleegkunde
Omzet: €10.000.000 - € 20.000.000
SWITCH IT SOLUTIONS BV | Bob Vos -1
Branche: Groothandel in computers, randapparatuur en software
Opleiding: Commerciële Economie
Omzet: €20.000.000 - €30.000.000
MACHINEFABRIEK BOESSENKOOL BV | Eelco Osse
Branche: Arbobegeleiding en reïntegratie
Opleiding: Small Business & Retail Management
Omzet: €5.000.000 - €10.000.000
NATIONAL SAFETY SECURITY GROUP |

+3

Jelle Kamphuis

Nieuw!

Branche: Beveiliging
Opleiding: Security Management
Omzet: €1.000.000 - €5.000.000

XL SHOP GROUP BV | Peter (Bedros) Acu +18
Branche: Detailhandel via postorder en internet in vrijetijdsartikelen
Opleiding: Commerciële Economie
Omzet: €5.000.000 - €10.000.000
MONEYYBIRD | Joost Diepenmaat
Branche: Softwarebedrijf
Opleiding: Information Technology
Omzet: €1.000.000 - €5.000.000

+8
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JELLE
KAMPHUIS
NATIONAL SAFETY SECURITY GROUP
SECURITY MANAGEMENT
TOP 10 NUMMER 8

Nieuw in de lijst is Jelle Kamphuis van National Safety Security Group (N.S.S.G). Hij
staat met zijn bedrijf op de 8e plek in de
Top10. Een prestatie waar hij zelf erg trots
op is.

Start Ondernemerschap
Jelle Kamphuis groeide op in een ondernemersgezin, waardoor hij al van jongs af
aan te maken kreeg met ondernemerschap.
De lange werkdagen en volle schema’s waren voor hem niet onbekend. Al vroeg oriënteerde hij zich op de arbeidsmarkt door een
bijbaan in de horeca. Hierdoor kwam hij in
aanraking met verschillende facetten die bij
beveiliging komen kijken. Door zijn studie
Security Management bij Saxion verdiepte
hij zich verder in het vormen van een bedrijf
in deze sector. Via zijn afstudeerproject kon
hij zich focussen op ondernemerschap. Eerst
middels zijn eerste bedrijf NSO beveiliging
en op dit moment met zijn tweede bedrijf
N.S.S.G.

“Wees eerlijk en
blijf bij jezelf!”
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Over N.S.S.G.
N.S.S.G. is er op gericht om de klant een
totaalpakket te leveren op het gebied van safety & security. Hierbij wordt er gefaciliteerd
op het gebied van vergunningen, het gehele
beveiligings- en veiligheidsplan en de uitvoering die daarbij hoort. Hierbij wordt een service geboden waarbij kwaliteit op nummer
één staat. Wat maakt dat N.S.S.G. zich ook
richt op de communicatie met politie, brandweer en medisch personeel. Op deze manier
kan de veiligheid bij grootschalige evenementen en festivals geoptimaliseerd worden.
Door middel van jaarlijkse toetsen en bijscholing, wordt de kwaliteit van de medewerkers gewaarborgd. Dit is met name van
belang op het gebied van wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk dat elke
werknemer over alle actuele kennis moet
beschikken. Alleen op deze manier kunnen
we met onze speerpunten; kwaliteit, flexibiliteit en innovatie het gewenste resultaat
behalen, zegt Kamphuis. Het blijven streven
naar deze doelstelling is daarbij onmisbaar.

Tips
Aan startende ondernemers wil Jelle Kamhuis
graag meegeven: Het is erg belangrijk om
eerlijk te blijven, wees jezelf! Wat ik veel zie is
dat nieuwe bedrijven alles willen aannemen.
Dit kan uiteindelijk leiden tot imagoschade.
Het hebben van een duidelijke visie is onmisbaar, in welke branche je ook actief bent. De
tip voor elke ondernemer: wijk niet af van je
visie en durf nee te zeggen, zegt Kamphuis.

FAST FORWARD
TRAINEESHIP
Fast Forward is een traineeship dat
jonge, afgestudeerde hbo’ers en
wo’ers de kans biedt om in twee jaar
tijd werkervaring op te doen bij drie
verschillende bedrijven. Daarnaast
volgen de trainees een ontwikkelprogramma op het gebied van personal leadership. Fast Forward is niet
alleen waardevol voor trainees, maar
ook zeker voor ondernemingen in
Oost-Nederland die zo in contact komen met talentvolle afgestudeerden.
Fast Forward is onderdeel van Saxion
Centrum voor Ondernemerschap en
is een professionele groeifaciliteit
voor ondernemers, bedrijven en instellingen.
FACTS:
• Vanaf 2000 zijn er 761 vacatures
vervuld bij 228 bedrijven
• Vanaf dit jaar wordt het traineeship
naast Enschede, ook in Deventer
aangeboden
• 95% van de trainees blijft werkzaam in Oost-Nederland
Kijk voor meer informatie op:

PIEN KEIZERS
Na het afronden van haar studie Culturele en Maatschappelijke Vorming kon Pien
geen passende baan vinden. Via Fast Forward kreeg ze de kans om, buiten haar studieachtergrond, werkervaring op te doen.
“Bij mijn eerste opdracht als Innovatiehub
manager bij Stichting Biomasse heb ik veel
geleerd over de technische sector en mijn
eigen kunnen. Via deze opdracht ben ik benaderd om aan de slag te gaan bij Dorset
Green Machines. Hier heb ik twee periodes
van acht maanden gewerkt als Office manager/Proces Coördinator. Nu, na het afronden
van mijn traineeship, ben ik hier nog steeds
werkzaam. Het is een uitdagende baan in
een interessante sector waar ik mijn talent
en kennis kan inzetten. Mijn achtergrond in
combinatie met mijn persoonlijkheid is een
meerwaarde voor het bedrijf.

saxion.nl/fastforward

Katja Steintjes
en Tim Klaver,
adviseurs Fast Forward

Door Fast Forward ben ik bij bedrijven terecht gekomen waar ik normaal gesproken
niet snel zou solliciteren. Door de trainingen
en coaching weet ik waar ik goed in ben, wat
ik graag doe en wat mijn toegevoegde waarde is binnen een bedrijf. Dit heeft mij zelfvertrouwen gegeven en het vermogen om
te reflecteren waardoor ik beter kan worden
in mijn werk. Het netwerk van trainers, bedrijven, coaches en vooral ook medetrainees
zijn van grote waarde.
Fast Forward heeft mijn leven een hele
andere wending gegeven. Het heeft deuren geopend, zelfvertrouwen en -kennis
vergroot en bovenal vertrouwen in de toekomst gegeven.” - Pien Keizers
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VERANTWOORDING ONDERZOEK
Sinds 2011 publiceert het Saxion Centrum
voor Ondernemerschap jaarlijks het TIP/TOP
Magazine. Centraal in dit magazine staat het
TIP 10/TOP 50 Onderzoek. De Top 50 en de
Tip 10 worden samengesteld door het lectoraat Kennisinnovatief Ondernemerschap van
Saxion en het Saxion Centrum voor Onder
nemerschap.
De beide lijsten bestaan volledig uit spin-off
bedrijven van Saxion. Dat betekent dat die
bedrijven zijn opgericht door een (oud-) student of een werknemer. De algemene TOP
50 is onze lijst met meest succesvolle bedrijven waarbij we gekozen hebben om ‘meest
succesvol’ te baseren op een combinatie van
omzet en werkgelegenheid. Deze keuze voor
de indicatoren omzet en werkgelegenheid
wordt ingegeven door de maatschappelijke
impact van de onderneming, maar ook door
pragmatiek rond dataverzameling; we vragen
immers naar gegevens die redelijk openbaar
toegankelijk zijn, niet heel geheim zijn en die
bij de respondent direct bekend zijn.
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Deelname aan de lijst is vrijwillig. Dit jaar
brengen we voor de zesde keer deze TIP/TOP
uit. In deze uitgave worden de beste 10 van
de 50 spin-offs weergegeven. Met een pijl
wordt duidelijk hoeveel plaatsen een spin-off
is gestegen of gedaald ten opzichte van vorig
jaar. De volledige TOP 50 kunt u vinden op
saxion.nl/tiptop.

Lector
Erik Wierstra
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