
Via je jeugdhuis ondernemen

Jeugdhuizen met werking ondernemerschap

In 38 jeugdhuizen, verspreid over heel Vlaanderen, vind je een medewerker die je

prikkelt en begeleidt om je ideeën te realiseren.

Een netwerk van organisaties en ondernemers versterkt die ondersteuning nog.

Ervaren ondernemers vertellen bijvoorbeeld over hun ervaringen, je kan jouw

ideeën bij hen aftoetsen of een vergaderruimte, atelier of opslagruimte gebruiken.

Meer info: Formaat, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen.

Jongerencoöperatie Haven

Jongerencoöperatie Haven cvba biedt een veilige en ondersteunende omgeving

waarin je kan experimenteren met je eigen project. Zo kan je op een veilige

manier de haalbaarheid van je onderneming testen én tegelijk groeien als

ondernemer.

Meer leren over het Haven-traject?

Ben je student in het hoger onderwijs?

Studentensteden met een ecosysteem jong ondernemerschap

In deze steden kan je deelnemen aan workshops of netwerkmomenten. Je kan er

begeleiding, advies en coaching krijgen over ondernemen. Je kan er terecht met al

je vragen over ondernemen. Lokale partners zetten er samen hun schouders onder:

de stad, instellingen hoger onderwijs, jeugdverenigingen, studentenverenigingen,

bedrijven, non-profit en profitorganisaties.

Onderwijsinstellingen

Vele hogescholen en universiteiten helpen studenten met ondernemende ideeën.

Bij sommige zijn dat workshops, bij andere volledige trajecten. Vraag bij je eigen

instelling waarvoor je er terecht kan:

Door Agentschap Innoveren en Ondernemen 16-24 jaar

WELKE BEGELEIDING IS ER ALS IK MET EEN EIGEN

ZAAK WIL BEGINNEN?

Aalst - Broeikas: www.broeikas.be of op facebook•

Antwerpen - Take Off Antwerp Alliance:

www.takeoffantwerp.be/alliance1820 of op facebook

•

Brugge - Turbo: www.turbo.be of op facebook•

Geel - Startup 2440: www.startup2440.com of op facebook•

Gent - Gentrepreneur: gentrepreneur.gent of op facebook•

Hasselt-Genk - Pitch Please: www.pitchplease.be of op facebook•

Kortrijk - Start@K: hangark.be/startatk of op facebook•

Leuven - LE( J)ON: www.leuvensejongeondernemers.be of op facebook•

Mechelen - Manestarters: www.manestarters.be•

https://formaat.be/
http://www.havencoop.be/
https://www.havenvoorjongeondernemers.be/traject-voor-jonge-ondernemers
https://www.broeikas.be/
https://www.facebook.com/broeikasaalst/
https://www.takeoffantwerp.be/alliance1820
https://www.facebook.com/takeoffantwerp/?fref=ts
https://www.turbo.be/
https://www.facebook.com/turbobrugge/
http://www.startup2440.com/
https://www.facebook.com/startup2440
https://gentrepreneur.gent/
https://www.facebook.com/gentrepreneur.gent/
http://www.pitchplease.be/
https://www.facebook.com/pitchpleaselimburg
https://hangark.be/startatk/home
https://www.facebook.com/watch/?v=3057922507646236
https://www.leuvensejongeondernemers.be/
https://www.facebook.com/leuvensejongeondernemers/?modal=admin_todo_tour
https://manestarters.be/


Ondersteuning via de studentencoöperatie

Studeer je in Gent aan Arteveldehogeschool, HOGent of UGent? Dan kan je in de

veilige omgeving van de studentencoöperatie Gentrepreneur Company  je eerste

stappen als ondernemer zetten.  Als lid krijg je begeleiding en financiële,

administratieve en andere voordelen om je vooruit te helpen. Zodra je zelfstandig

inkomsten hebt, stap je weer uit de coöperatie.

Studentenorganisaties

Samen leren ondernemen

Wil je samen leren ondernemen met andere studenten? Vraag je docent om

bijvoorbeeld aan een van deze initiatieven deel te nemen:

Zit je in het secundair onderwijs?

Wil je samen leren ondernemen met andere leerlingen? Vraag je leerkracht om

bijvoorbeeld aan een van deze initiatieven deel te nemen:

Artesis Plantijn Hogeschool: Ondernemersl-AP•

Arteveldehogeschool: Idea Factory•

Erasmushogeschool: Open BusinessLab•

HoGent: Centrum voor Ondernemen•

Howest•

Karel de Grote Hogeschool: KdG Ondernemerscentrum•

KU Leuven: KICK•

Odisee•

PXL: StudentStartUP•

Thomas More•

UAntwerpen•

UCLL: Startminds•

UHasselt: StudentStartUP•

UGent: Durf Ondernemen•

VIVES: Business coaches•

VUB: Start.VUB•

Antwerpen: SINC•

Brussel, Leuven, Hasselt: UStart•

Gent: Flanders Youth Society for Entrepreneurship (FLYSE)•

Hasselt: Junior Consulting•

Leuven: Academics For Companies (AFC) en Academics For Technology

(AFT)

•

Leuven, Gent, Antwerpen: Academics For Development (AFD)•

Vlajo Start Academy: een combinatie van ideeënwedstrijd, workshops en

coaching. De coaches onderzoeken mee het potentieel van jouw idee en

helpen je idee marktklaar te maken.

•

Unizo Student Enterprise (STEP): 1 of meerdere studenten richten een

tijdelijke onderneming op. Ze moeten hun kennis gebruiken, kunnen

competenties ervaren en uitdiepen en leren om samen te werken.

•

Plankgas en Plankgas Pop-up•

Mini-onderneming•

Studentenbedrijf•

Innovatiekampen•

Bouw je een droommachine is een uniek initiatief met samenwerking tussen

lager, secundair en hoger onderwijs: leerlingen uit het lager onderwijs

bedenken een droommachine, studenten hoger onderwijs ontwikkelen

hiervoor een concept en leerlingen secundair onderwijs maken een werkend

prototype.

•

https://www.gentrepreneur.gent/thecompany
https://www.ap.be/ondernemen
https://www.arteveldehogeschool.be/ideafactory
https://www.erasmushogeschool.be/nl/labs/open-businesslab
https://www.hogent.be/dit-is-hogent/centrum-voor-ondernemen/
https://www.howest.be/nl/studeren/student-life/ondernemen
https://www.kdg.be/ondernemen
https://lrd.kuleuven.be/kuleuvenkick
https://www.odisee.be/jump
https://www.pxl.be/Pub/StudentStartUP/Centrum-Ondernemen-info.html
https://www.thomasmore.be/studenten/studeren-en-ondernemen
https://www.uantwerpen.be/ondernemen
https://www.ucll.be/nl/ucll-startminds
https://www.uhasselt.be/studentstartup
http://www.durfondernemen.be/
https://www.vives.be/nl/onderzoek/vives-onderneemt
https://startvub.be/nl/
http://www.sincantwerpen.be/
https://www.facebook.com/UStartBelgium/
https://flyse.be/
http://juniorconsulting.be/
https://www.academicsforcompanies.be/
https://www.aftleuven.be/
http://www.academicsfordevelopment.be/
https://www.vlajo.org/programmas/start-academy/word-ceo-van-je-eigen-idee
https://www.ondernemendeschool.be/hoger-onderwijs/step
https://www.ondernemendeschool.be/secundair-onderwijs/plankgas
https://www.ondernemendeschool.be/secundair-onderwijs/plankgas-pop
https://www.vlajo.org/programmas/mini-ondernemingen/waarom-hoe-en-wat
https://www.vlajo.org/programmas/studentenbedrijf/ondernemen-kan-je-leren
https://www.vlajo.org/programmas/innovatiekampen/voor-creatieve-denkers
http://www.mymachinevlaanderen.be/


In culturele of creatieve sector ondernemen

Wedstrijden voor (startende) ondernemers

Deelname aan een wedstrijd voor (startende) ondernemers heeft vele voordelen,

ook als je niet de hoofdprijs wint:

Andere ondersteunende organisaties

Tal van organisaties en initiatieven staan open voor iedereen die wil starten als

ondernemer. Deze initiatieven of trajecten zijn gratis of tegen een lage instapkost,

dankzij financiering door de Vlaamse overheid. Ontdek het volledige aanbod op

Vlaio.be, maar hier vind je een greep uit het aanbod:

Non-profit organisaties

Muslinked, een netwerk voor moslimjongeren, wil moslimondernemers

samenbrengen en de kloof naar ondernemerschap verkleinen. Bijvoorbeeld met

workshops rond nieuwe vormen van ondernemen, zoals coöperatieven, sociaal

ondernemerschap, islamitisch rentevrij ondernemen, …

In Brussel ondernemen?

Flanders DC ondersteunt, promoot en verbindt ondernemers uit de mode- en

designsector in Vlaanderen via o.a.:

•

Ondernemersgids en handige tools (bv. rond duurzame mode of

prijszetting) om zelf aan de slag te kunnen

•

Advies op maat van jouw situatie, in alle fasen van je ondernemerschap•

Acties voor de design- en modesector, zoals bv. Fashion Talks, Henry

van de Velde Awards, ...

•

Bij Kunstenpunt, hét steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en

klassieke muziek, kan je terecht voor vragen over het werkveld, financiering,

advies bij de ontwikkeling van je loopbaan als professioneel kunstenaar of

kunstwerker.

•

Het Cultuurloket geeft je advies over zakelijke en juridische aspecten.•

Nog een specifieke vraag voor een bepaalde sector? Per sector vind je

organisaties waar je terecht kan.

•

Kopiloot verbindt je met experten die jou raad en advies geven.•

Je kan je project verder vormgeven met de hulp van coaches, workshops,...•

Je kan begeleiding krijgen.•

Je krijgt feedback op je idee, plan of aanpak.•

Je kan workshops rond relevante thema's volgen.•

Je hebt de mogelijkheid je netwerk uit te breiden met andere starters, ervaren

ondernemers, financierders,...

•

YouthStart heeft een 8-daagse groepstraining ondernemerschap, met een

focus op jongeren die een moeilijke schoolloopbaan doormaken of achter de

rug hebben of jongeren die al een tijd werkloos zijn.

•

Workshopreeksen en individuele begeleiding waar je aan je

ondernemingsplan werkt en de haalbaarheid van je project onderzoekt:

•

Starten: 1-op-1 coaching•

Start!: coaching in groep•

Bryo Stand Up voor studenten: je maakt je hele startproces door in een

groep van medestudenten

•

Sociale Innovatiefabriek biedt je ondersteuning als je een innovatieve

oplossing hebt voor een maatschappelijke uitdaging

•

Star*t me up is een flexibel traject, waarbij je zelf de duurtijd en de

samenstelling bepaalt. Je krijgt een persoonlijke coach en kiest zelf de

onderwerpen waarover je wil leren.

•

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/wedstrijden-voor-ondernemers
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies?thema%5B%5D=166&keyword=
https://www.facebook.com/muslinked/
http://www.flandersdc.be/
https://www.flandersdc.be/nl/gids/tools
https://www.kunsten.be/
http://www.cultuurloket.be/
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start/starten-de-culturele-en-creatieve-sectoren/bij-welke-organisaties-kan-je
http://www.kopiloot.be/
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/youthstart-training-ondernemerschap
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/go4business
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/start
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/bryo
https://www.socialeinnovatiefabriek.be/nl
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/start-me


Wil je ondernemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Bij de dienst 1819 vind je

de nodige informatie en ondersteuning. Naast de website is er een infolijn, maar

ook collectieve infosessies.

Hun initiatief Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET) ondersteunt Brusselse

jongeren in hun zoektocht naar ondernemerschap.

Erasmus voor jonge ondernemers

Heb je plannen om ondernemer te worden of startte je recent je eigen zaak? Wil je

hierrond ervaring opdoen in het buitenland, onder de vleugels van een ervaren

ondernemer? Dan is Erasmus voor jonge ondernemers misschien is voor jou. Het

biedt de kans om te leren van ervaren ondernemers die kleine bedrijven runnen in

het buitenland. Je hoeft nog niet effectief opgestart te zijn.

https://www.1819.brussels/nl
http://www.yet.brussels/nl/
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/erasmus-voor-jonge-ondernemers

