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3 PIJLERS VLAAMS ECONOMISCH BELEID

ONDERNEMEN INNOVEREN
INTERNATIO-
NALISEREN

www.agentschapondernemen.be www.innovatiecentrum.be
www.flandersinvestmentandtrade
.be

° nieuwe organisatie mbt 
ondernemen & innovatie



Agentschap Ondernemen

• ∈ Vlaamse overheid

• Missie: meer en sterker ondernemerschap in Vlaanderen

-> voor ondernemers en wie het wil worden

• In elke provinciehoofdstad en in Brussel

alle vragen rond ondernemen: 

tel 0800 20 555
www.agentschapondernemen.be



www.agentschapondernemen.be



Agentschap Ondernemen
Wat?
•Beleid uitvoeren van minister van Economie

•Informatie en hulpmiddelen aan (startende) ondernemers

• Ondersteuning via projecten met 
ondernemersorganisaties / scholen

van ondernemers,
wie ondernemer wil worden en 
jongeren/scholieren/studenten
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Agentschap Ondernemen
Wat?

Ondersteuning via projecten met 
scholen & bedrijven jongeren/scholieren/studenten

° project voor scholieren



‘brugprojec t’= piloot project / experiment

- nieuwe manier van samenwerken tss. onderwijs en bedrijfswereld 

- doel: onderwijs en bedrijf dichter bij elkaar brengen

stimuleren van ondernemingszin & ondernemerschap

- deze keer: werken rond STEM en NIB

http://agentschapondernemen.be/themas/brugprojecten-economie-onderwijs
http://www.von-online.be/
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Agentschap Ondernemen
Wat?

Informatie en hulpmiddelen aan (startende) ondernemers



http://www.agentschapondernemen.be/content/het-

businessmodel-canvas-van-osterwalder

BMC verder uitwerken mbv startkompas: http://www.agentschapondernemen.be/search/site/osterwalder
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Hulp bij ondernemingsplan: 

hulpmiddel om project uit te werken en 

haalbaarheid ervan te onderzoeken  

http://agentschapondernemen.be/artikel/startkompas



1. 
Projectvoorstelling

5. Financieel plan

4. Organisatieplan3. Commercieel 
plan

2. 
Omgevingsanalyse

Interne haalbaarheid Externe haalbaarheid

DOEN!
Project

herbekijken

Risicograad
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Hulp bij ondernemingsplan / opstart zaak: 

wat moet ik doen om als ondernemer van start te 

gaan?

- formaliteiten: wat in orde brengen / waar

- keuze ondernemingsvorm

- ….



Hulp bij financiering / subsidies:

subsidiedatabank
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Hulp bij ondernemerschap: (voor leerkrachten en leerlingen)

Ondernemingsplanwedstrijd voor Secundair onderwijs: Plan(k)gas

wedstrijd voor leerlingen 3° en 4° graad secundair onderwijs

http://www.plankgas.be/
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Hulp bij ondernemerschap: (voor leerkrachten en leerlingen)

aanbod VLAJO en Stichting O&O

•http://www.vlajo.org (o.a. mini-onderneming)

•http://www.ondernemendeschool.be/
(o.a. onderwijsvakmansroute, ondersteuning bedrijfsstage 
voor leerkrachten)
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Hulp bij ondernemerschap:

-> Meer dan 50 brochures, leidraden en invuldocumenten 
gratis te downloaden op www.agentschapondernemen.be
(kies publicaties)

o.a. subsidiedatabank, info intellectuele eigendom, …
-> ondersteuning voor de opstart:
begeleiding bij haalbaarheidsonderzoek door UNIZO,….
-> alle vragen rond ondernemen





Contact

0800 20 555
www.agentschapondernemen.be


