Bestarter

Young Change Maker

1819.brussels is het ideale startpunt

Bestarter is een ‘school voor

Young Change Maker wil jonge

voor alle (toekomstige) ondernemers

ondernemers’ die een 6 weken

veranderingsactoren op de voorgrond

van het Brussels Gewest.

durend acceleratieprogramma biedt

plaatsen via conferenties en interviews.

De adviseurs informeren en begeleiden

(24 geleidelijke stadia) waarin

De onder de aandacht gebrachte

ondernemers via telefoon, e-mail of

toekomstige ondernemers werken

jongeren zetten aan tot verandering

via het fysieke infopunt. 1819 biedt

aan een concreet geval en worden

en oefenen invloed uit op hun omgeving,

ook informatiesessies, evenementen,

gevormd in de tools die hen helpen

binnen hun respectieve domeinen,

een nieuwsbrief en een site vol

hun project te realiseren.

ongeacht de omvang van deze

informatie over ondernemerschap

Projectdragers krijgen workshops,

verandering.

in Brussel.

incubatie bij Be Central, coaching

Start.LAB

en online monitoring.

Het voorziet in coaching door

Ephec Entreprendre,
Entreprendre@Ferrer,
Start.VUB,
Open BusinessLab (Ehb)

ondernemers, een netwerk van experts,

Deze structuren bieden aan de

opleidingen, networking, een ruimte

student-projectdragers van hun campus

voor coworking maar ook inspirerende

een individuele coaching en

evenementen. Start.LAB is opgezet

roosterregelingen om hen te helpen

rond 3 acceleratieprogramma’s.

aan hun project te werken.

Start Lab ICHEC

Zoom Jeunes

Start Lab ICHEC is een incubator die

Zoom Jeunes is een gepersonaliseerd

voorziet in accommodatie, opleiding-

begeleidingsprogramma aangepast aan

sondersteuning, ondersteuning voor

het tempo en de doelstellingen van de

lokale ondernemers en, naargelang

projectdragers.

de behoeften en de maturiteit van het

Zoom Jeunes biedt een toolbox om te

project, expertise.

helpen bij het structureren, beheren en

Het biedt ook academische ondersteun-

communiceren, maar organiseert ook

ing afhankelijk van de graad en de sector

ontmoetingen om ideeën uit te wisselen

en organiseert sensibiliseringsevene-

en te delen en samen te creëren.

Start.LAB is een incubator voor jonge,
ambitieuze, innovatieve
ondernemers die een positieve impact
op de samenleving willen hebben.

menten en opleidingen in 3 modules.

Entrechok
Entrechok (Bureau International de
Jeunesse) is een programma dat jonge
ondernemers ondersteunt bij hun eerste
internationale mobiliteitsprojecten.
Entrechok vergoedt het vervoer om
deel te nemen aan salons of forums
of om partners te ontmoeten.

Erasmus for Young
Entrepreneurs
Erasmus for Young Entrepreneurs
(hub.brussels) is een Europees uitwisselingsprogramma dat projectdragers en
starters toelaat een ervaring te beleven
in het buitenland om kennis te maken
met de realiteit en hun netwerk uit te
breiden.

Déclic en PerspectivES
Déclic en PerspectivES heeft als missie
het stimuleren van het vermogen om
te handelen en zich te positioneren als
een drijvende kracht achter collectieve

Boost Your Project

JobYourself, Backstage,
DIES & Rcoop

Boost Your Project biedt sensibilisering-

Deze structuren zijn activiteits- of

economie. Deze structuur biedt verschil-

sacties in hogescholen en een incubator,

tewerkstellingscoöperaties die allemaal

lende trainingsprogramma’s (Ruche,

het Boost Lab. Deze incubator biedt

gebaseerd zijn op het principe van het

Alter Tour, Déclic Tour) aangepast aan

een traject aan dat je in 3 maanden

delen van middelen en diensten.

de behoeften van de deelnemers.

tijd van droom tot eerste klant brengt

Een ideale oplossing om zonder risico’s

(workshops, coaching ...).

en onder begeleiding te starten, met een

Tentoo & Smart

Een programma dat ecologische en

wettelijk kader dat je in staat stelt om

sociale aspecten mee tot de kern maakt

Tentoo en Smart bieden je de

geleidelijk je onderneming op te richten.

mogelijkheid een activiteit te starten

van succesvol ondernemen.

Student Entrepreneurs
Club & UStart
Student Entrepreneurs Club et UStart
zijn studentenclubs die opgericht
zijn door studenten voor studenten
en die het ondernemerschap laten

projecten die geëngageerd en verankerd
zijn in de beginselen van de sociale

zonder het statuut van zelfstandige
aan te nemen, en dit terwijl je een
volledige sociale bescherming geniet.
Zo wordt het mogelijk om in een veilig
kader je economische activiteit te
ontwikkelen als werknemer-ondernemer.

ontdekken via conferenties, workshops,

Office2Start

pitchavonden en een heleboel andere

Office2Start (Art2Work) is een gedeelde

soorten evenementen.

werkruimte voor jongeren onder de
30 die een eigen zaak willen starten.
Het is een inspirerende ruimte, met een
“prachtig uitzicht”, waar je advies krijgt,
met anderen in contact komt en verrijkt
wordt door anderen.

naar actie!

1819.brussels

Welkom in de Wereld
van het Jong
Ondernemerschap

Van idee
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Hulpstructuren

Wil je graag je project ontwikkelen in Brussel? Ben je jonger dan 30?

Vind de structuur die het beste
matcht bij je project
Je ondernemersprofiel
challengen

1819.brussels

Het gaat om een aantal vlaggenschiporganisaties waar jongeren een beroep op kunnen doen en niet om een volledige lijst.
Ontdek op 1819.brussels alle structuren die ondernemers in het algemeen, jong of oud, een helpende hand bieden.

Start Lab ICHEC
Start.LAB
Bestarter
Boost Your Project

Alle info
vinden om te
ondernemen
in Brussel

Uitwisselen
en inspiratie
opdoen

Je project
ontwikkelen
tijdens
je studie

Je project
challengen/testen
en je laten
begeleiden

Factureren
zonder het
statuut van
zelfstandige

Co-working

Reizen voor
je project

YET, de matchmaker
tussen jou en de
structuur van je dromen
Of je nu wil weten of het voor jou
is, of je je idee wil valideren of in
contact wil komen met andere jonge

Zoom Jeunes

gepassioneerden, weet dat er in

Start.VUB

Brussel een heleboel organisaties

Entreprendre@HEFF

bestaan die je kunnen helpen bij het
ondernemerschap!

EPHEC Entreprendre
Open BusinessLab - Ehb

YET.brussels (Young Entrepreneurs
of Tomorrow), is de springplank

Student Entrepreneurs Club

bij uitstek om alle programma’s

UStart

en organisaties te ontdekken die

Young Change Maker
JobYourself
Backstage

je kunnen helpen om je ondernemingszin te ontwikkelen, je project
uit te bouwen of je activiteit op te
starten.

Rcoop

Keep in touch with yet.brussels,

DIES

online, op Instagram en Facebook!

Tentoo
Smart
Entrechok
Déclic en PerspectivES
Erasmus for Young Entrepr.
Office2Start

