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‘BeGenkers’ ontwikkelen intelligente vuilbak WiCan als antwoord op
zwerfvuil in Genk
200 UCLL-studenten en Genkse jongeren bedenken oplossingen voor uitdagingen
van Stad Genk
Foto van de winnaars in bijlage.
In de afgelopen 3 maanden ontwikkelden 200 studenten van hogeschool UCLL en Genkse
jongeren creatieve concepten als antwoord op een aantal maatschappelijke uitdagingen
voor de Stad Genk. Tijdens het BeGenkers slotevent op 18 mei verkoos de jury het
concept van WiCan, de intelligente vuilbak die wifi levert in de plaats van afval. “Het is
een kant en klaar concept dat naar andere steden vertaalbaar is en wat perfect past in het
smart cities verhaal,” aldus Yves Excelmans, voorzitter van de jury.
“Het voorstel van deze jongeren biedt een concreet antwoord op de behoefte in onze stad. Daarom
vinden we het belangrijk om als stad ook de uitwerking en het initiatief bij jongeren te leggen, zij
zitten in dezelfde leefwereld en bekijken de zaken vanuit een andere en vaak creatievere invalshoek,”
aldus schepen Anniek Nagels.
De winnaars Semih, Aysemur, Melissa willen in een volgende stap investeerders zoeken om hun
concept in de markt te zetten. Ze kunnen alvast rekenen op een werkplek op C-mine Crib,
communicatieve ondersteuning door de Stad Genk en een budget van 2500 euro.
Opstap naar ondernemen
De hogeschool UCLL zet met het vak ‘opstap naar ondernemen’ actief in op het stimuleren van de
ondernemingszin en ondernemerschap van haar eerstejaars Bedrijfsmanagement. Op deze manier
draagt UCLL bij aan de stijging van het aantal starters in de regio Limburg. Jesse Zoons, student
Marketing UCLL: “Door ‘opstap naar ondernemen heb ik geleerd uit mijn kot te komen. Ook
samenwerken met studenten die ik op voorhand niet kende, heeft me heel wat bijgebracht. Dit vak is
in die zin heel bijzonder in zijn aanpak. Het heeft mij alleszins getriggerd en ik ben nu 99% zeker dat
ik mijn eigen zaak zal opstarten.”
BeGenkers
Dit jaar werkten de studenten mee aan De BeGenkers, een initiatief van Stad Genk, LUCA School of
Arts en hogeschool UCLL met steun van EFRO, waarbij jongeren uitgedaagd worden om een antwoord
te zoeken op een aantal maatschappelijke problematieken van stad Genk en dit onder leiding van
gedreven coaches.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de
interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar
onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op
persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent
en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik
naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

