Hoofdstuk 2
Ondernemerschap bevorderen
Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap worden zowel genomen binnen het beleidsdomein
EWI, via het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), als binnen het beleidsdomein Werk en Sociale
Economie.

1. Initiatieven vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
Om ondernemerschap te stimuleren ontwikkelt het Agentschap Innoveren en Ondernemen acties om de
(potentiële) ondernemers te ondersteunen in hun ambitie. Er worden initiatieven aangeboden die de
ondernemer trachten sterker te maken en die ervoor zorgen dat hij meer bewust is van de uitdagingen waar
hij voor staat. De ondernemer kan dan volgens zijn eigen behoeften gebruik maken van dit aanbod en zich
vervolgens laten bijstaan door ondersteunende (private) organisaties en/of een professioneel netwerk.
In die context richt de overheid zich hoofdzakelijk op:
a)

de toegang tot competenties en vaardigheden, hieronder ingevuld door:
o sensibilisering, bewustmaking, cultuur en beeldvorming ondernemerschap
o de levenscyclusbenadering van ondernemerschap m.i.v. ondernemende jeugd &
ondernemend onderwijs, (pre)start, (hoge) groei en continuïteit
b) de toegang tot financiering
c) de toegang tot kennis.
Rond deze thema’s worden acties opgezet, meestal vanuit een levenscyclusbenadering. De gekozen
methodieken behoren veelal tot de volgende categorieën: inspireren, informeren, adviseren, begeleiden en
coachen, opleiden, vervullen van formaliteiten, een netwerk aanbieden, enz.
In juli 2015 keurde de Vlaamse Regering de visienota ‘Meer en ambitieuzer ondernemerschap’ goed. In
uitvoering hiervan duidde de Vlaamse overheid enerzijds een aantal structurele partners aan (de
innovatiecentra, FDC, Vlajo, Stichting Ondernemen en Onderwijs, BAN-Vlaanderen en Dyzo) en anderzijds
besliste ze om de brede levenscyclusbegeleiding van ondernemingen uit te besteden via een
overheidsopdracht.
Deze overheidsopdracht werd eind 2015 uitgeschreven. Na onderhandelingen werden in mei 2016 elf vooral
private partners geselecteerd die elk een sterk aanbod hebben om de doelstelling ‘meer starters, meer blijvers
en meer groeiers’ vorm te geven. Deze acties spelen in op 3 domeinen:
•
•
•

creëren van een cultuur van (ambitieus) ondernemerschap
begeleiding op maat van de levenscyclus van het bedrijf met focus op (pre)starters en met aandacht
voor financiering en continuïteit
hoge groeibedrijven/ambitieus ondernemerschap

Volgende partners zullen samen met VLAIO voor elke levensfase van een onderneming een aanbod in de
markt zetten: EY, Flanders DC, Netwerk Ondernemen, NSZ, Ondernemingsplanwedstrijd, Sirris, Startups.be,
TBVOB, Unizo, VCB en Voka. Op de website www.sterkondernemen.be, of via de coaching en adviesdatabank
op de website van VLAIO kan de laatste stand van zaken van het aanbod teruggevonden worden.
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In 2019 zette VLAIO verder in op het samenbrengen van de partnerorganisaties in een hecht netwerk waarin
de verschillende actoren met elkaar samenwerken en elkaar inspireren. VLAIO nam zijn regierol in het
landschap opnieuw op en rolde opnieuw een activiteitenprogramma uit voor en door het VLAIO Netwerk.
Voor beeldvorming op het vlak van ondernemerschap, ondernemen en innoveren heeft het agentschap in
de lopende overheidsopdracht ondernemerschap enkele dienstverleners aangeduid die in de periode 20172020 campagnes met bijhorende acties uitrollen om hieraan te werken. Enerzijds is er Flanders DC. De VOKA
OpenBedrijvendag trekt nog steeds elk jaar ruim 500.000 bezoekers naar Vlaamse bedrijven die hun deuren
openstellen. De formule blijft succesvol en kiest jaarlijks een thema. Daarnaast liep ook de campagne ‘Met
falen en opstaan’ (Failing Forward) van Startups.be verder in 2019. Het doel van deze campagne is de
perceptie op falen bij het grote publiek te verbeteren.
Via de werkgroep STEM die maandelijks samenkomt, faciliteert VLAIO een afstemming tussen
beleidsdomeinen. Tijdens deze werkgroep wordt vanuit de verschillende entiteiten informatie gedeeld over
evoluties binnen het eigen beleidsdomein en wordt de ruimte gegeven om samen mee te denken om
actielijnen op basis van deze evoluties uit te werken. Daarnaast worden ook samen initiatieven opgezet
zoals bijvoorbeeld de voorbereiding voor het nieuwe STEM-actieplan en nieuwe oproepen.
Naast de overheidsopdracht werd eind 2015 ook een EFRO-projectoproep gelanceerd rond ecosystemen voor
student-ondernemers. Aalst, Antwerpen, Brugge, Geel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven – de Vlaamse
studentensteden – zullen via deze oproep student-ondernemers een duwtje in de rug kunnen geven. In 2017
werd dit aanbod vernieuwd en werd Mechelen toegevoegd aan de ecosystemen studentensteden. Steden,
onderwijsinstellingen, lokale bedrijven, organisaties en studentenverenigingen slaan de handen in elkaar en
zullen zorgen voor een ondernemende omgeving voor studerende jongeren. Deze kruisbestuiving moet
resulteren in een goede ondersteuning van studenten en jongeren inzake ondernemingszin en
ondernemerschap. Het ondersteunen van deze ecosystemen moet leiden tot een reële werking die niet alleen
de studenten stimuleert, maar evenzeer de andere partners zoals docenten en bedrijven. Met de nodige
ondersteuning zullen studenten nog tijdens hun studies de stap naar ondernemerschap kunnen zetten.
Binnen de hogescholen wordt veel kennis opgebouwd die een meerwaarde kan zijn voor ondernemingen.
Deze kennis vindt echter niet altijd zijn weg naar de onderneming, maar ook kmo’s vinden niet altijd hun
weg naar de hogescholen. Door de hogescholen werd onder coördinatie van VLHORA een nieuw
kennisdiffusie-instrument ontwikkeld genaamd ‘Blikopener’. Het instrument zet in op de expertise binnen
het netwerk van hogescholen en legt de nadruk op het versterken van: (1. De interne organisatie; 2. Het
dienstenaanbod; 3. De externe zichtbaarheid en relaties; 4. De rapportering). VLAIO ondersteunde dit
instrument financieel. Daarnaast streefde VLAIO naar het inbedden van dit instrument en de individuele
hogescholen in het VLAIO Netwerk.
Met de Sociale InnovatieFabriek, afgekort SIF, had VLAIO een partnerschap voor 3 jaar (2017-2019). De missie
van SIF is het stimuleren, ondersteunen en promoten van sociaal ondernemerschap en brede sociale
innovatie. Voor de periode 2017-2019 zette SIF in op inspireren en sensibiliseren – versterken – verbinden –
internationalisering - trajecten - ontwikkeling. Er werd een subsidie van 400.000 euro per jaar toegekend of
1,2 miljoen euro voor de periode van 3 jaar. In 2019 bereikte SIF via 75 events (inspiratiesessies en netwerking)
in totaal zo’n 2.677 geïnteresseerde personen.
De werking van bovenvermelde partners wordt zoals gezegd aangevuld met de werking van een aantal
andere structurele partners: innovatiecentra (in 2018 gefusioneerd tot vzw Bedrijfstrajecten), Flanders DC,
Vlajo, Stichting Onderwijs & Ondernemen, vzw BAN Vlaanderen en Dyzo. In het jaarverslag van VLAIO kan u
terecht voor meer informatie over de partners.
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Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse regering dat ook de komende 4 jaar Vlaanderen 90 miljoen euro
investeert om ondernemerschap en innovatie in Vlaanderen te stimuleren via “structurele partners
ondernemerschap en innovatieversnelling binnen het VLAIO netwerk”. 11 geselecteerde organisaties zullen
een waaier aan dienstverlening aan Vlaamse ondernemingen aanbieden. Zij engageren zich om ondernemers
te sensibiliseren, te begeleiden en te ondersteunen op cruciale momenten in hun levenscyclus.
Een selectie van 11 dienstverleners van VLAIO zal de komende 4 jaar jaarlijks 22,5 miljoen euro steun krijgen
om een sterk en enthousiasmerend aanbod te creëren voor het Vlaams ondernemerslandschap.
Zij zullen zich tot 2024 toeleggen op:
1.
2.
3.
4.

Sensibilisering, bewustmaking en beeldvorming rond ondernemen en innoveren;
Begeleiding van ondernemers op kantelmomenten in hun werking;
Geïntegreerde selectieve begeleiding van ambitieuze starters en groeiers;
Creatie van lerende netwerken rond vernieuwing van de bedrijfsvoering en de versnelde adoptie
van bewezen technologieën.

Doelstelling is ondernemers via honderden acties en initiatieven te versterken. Het pakket omvat een mix
van werkvormen zoals evenementen, infosessies, webinars, online-tools, missies, bootcamps, individuele en
collectieve begeleiding. Dat zal onder meer gebeuren via nieuwe methodes zoals podcast of Whatsapp.
De 11 dienstverleners zijn: Unizo, Voka, NSZ, Sirris, Agoria, Starterslabo, Scale-ups.eu, Netwerk Ondernemen,
Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw, Verso en Syntra West. Sirris, Agoria, Verso en Syntra West
zijn nieuw. Innovatie staat voorop met thema’s zoals Artificiële Intelligentie en Cybersecurity. Circulaire
economie, klimaat & energie zijn nieuw binnen de dienstverlening. Met Verso is er voor het eerst een partner
uit de social profit.
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2. Initiatieven vanuit het beleidsdomein WSE
2.1.1. Begeleidingstrajecten sociaal ondernemen
Kandidaat-ondernemers die aan een maatschappelijke uitdaging willen werken en sociale impact willen
realiseren worden in deze trajecten begeleid bij het vertalen van hun idee naar een realiseerbaar
ondernemingsplan. Het aanbod toont de ondernemers de mogelijkheden, opportuniteiten en uitdagingen
van een sociale onderneming. De trajecten focussen zich daarom niet enkel op bedrijfseconomisch vlak,
maar ook op de bredere werking; zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en de betrokkenheid van
stakeholders, het HR-beleid voor start-ups, de uitdagingen in de begeleiding van kansengroepen als
werknemer, de aanpassing van arbeidsprocessen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, etc.
De deelnemers kunnen zo een economisch relevante dienstverlening uitbouwen die sociale impact realiseert.
Concreet is de doelstelling van deze opdracht om de deelnemers klaar te stomen voor de effectieve opstart.
Het aanbod is daarom tweeledig. Er is een basistraject en een acceleratietraject beschikbaar. Het basistraject reikt de deelnemers een algemene introductie aan in alle aspecten die komen kijken bij de oprichting
van een sociale onderneming en biedt begeleiding aan bij de opmaak van het ondernemersplan. Het
acceleratietraject beloont sterke ondernemersideeën met een doorgedreven individuele begeleiding. Deze
ondernemingsideeën stromen door uit het basistraject na beoordeling van de jury in een pitchmoment. In
het acceleratietraject is er voornamelijk aandacht voor de specifieke behoeften uit het eigen
ondernemersidee.

2.1.2. Oproep sociaal ondernemen oprichting
Kandidaat-ondernemers die aan een maatschappelijke uitdaging willen werken en sociale impact willen
realiseren kunnen door deel te nemen aan deze oproep een deel van hun oprichtingskosten recupereren bij
de effectieve opstart van hun zaak. Het kan daarbij gaan om volledig nieuwe initiatieven of
samenwerkingsverbanden tussen bestaande (sociale) ondernemingen die leiden tot de oprichting van een
nieuwe, sociale onderneming. Ook zijn alle organisatievormen toegelaten, zoals de coöperatieve
vennootschap en de vzw.
Wanneer de ondernemers met relevante informatie voldoende het maatschappelijke nut en de concrete
meerwaarde van het ondernemersidee aantonen komen de kosten die relevant zijn voor de opstart in
aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling tot 14.000 euro. Het kan daarbij gaan over advieskosten bij
de oprichting van de nieuwe sociale onderneming; zoals het schrijven van de statuten, boekhoudkundig,
financieel, juridisch of management advies, … Maar evenzeer over uitgaven zoals, de kosten voor de
publicatie in het staatsblad, voor de neerlegging van de jaarrekening of de notariskosten,…. Daarnaast krijgen
geslaagde projecten een forfait van 6.000 EUR als compensatie van hun tijdsinvestering om het project te
realiseren.
De publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad vormt de verplichte output van dit project.
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2.1.3. Starterslabo
Een structurele partner van VLAIO vanuit het beleidsveld Werk en Sociale Economie zijn de startlabo’s. Een
starterslabo (voorheen activiteitencoöperatie) coacht niet-werkende werkzoekenden naar zelfstandig
ondernemerschap met behoud van hun werklozenstatuut en eventuele uitkering. Het starterslabo biedt
begeleiding en coaching aan bij de uitwerking van het ondernemingsplan en laat de kandidaat-zelfstandigen
toe hun ondernemingsidee binnen een beschermde onderneming te testen. Op basis van hun reële
ervaringen kunnen de kandidaat-ondernemers dan beslissen of hun ondernemersproject in de praktijk
haalbaar is en of ze de stap zetten naar het zelfstandigenstatuut.
Hiermee wil men de reële slaagkans van de toekomstige onderneming verhogen. Daarnaast moet de
coaching vanuit een starterslabo ondernemerszin (empowerment) bijbrengen die tevens kan uitmonden in
een baan in loondienst op maat van de kandidaat-ondernemer.
In België zijn er twaalf activiteitencoöperaties die onder een federale wetgeving vallen. De vijf Vlaamse
starterslabo’s zijn erkend en worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (beleidsdomein WSE).

2.1.4. Trajecten naar ondernemerschap
Als vervolg op de ESF-projecten ‘Ondernemen Werkt’ en ‘Maak Werk van je Zaak’ binnen het Europees Sociaal
Fonds (ESF) werd een tweede editie ‘Maak Werk van je Zaak 2’ opgestart. Wie als werkzoekende droomt van
een zaak, wordt gratis begeleid tot aan de opstart van zijn bedrijf.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door SYNTRA Limburg, de afdeling ESF binnen het departement WSE,
VDAB, Agentschap Innoveren en Ondernemen en SYNTRA Vlaanderen. De kandidaat-ondernemers zijn nietwerkende werkzoekenden of deeltijds werkenden met inkomensgaranties. Ook personen bedreigd door een
collectief ontslag, sluiting van de onderneming of die individueel ontslagen werden omwille van
economische redenen vormen de doelgroep. Er wordt specifieke begeleiding geboden voor elke
werkzoekende/kandidaat-ondernemer op zoek naar zelfstandig werk. Dit betekent hulpverlening op maat
inzake oriëntering, advies en begeleiding aan de hand van een menukaart. Deze bestaat uit (kortlopende)
activiteiten waarop de kandidaat-ondernemer een beroep kan doen om de haalbaarheid van zijn projectidee
te toetsen en vervolgens de opstart grondig voor te bereiden. Deze menukaart is een verzameling van reeds
bestaande activiteiten, georganiseerd door diverse private en publieke organisaties, waaronder ook
initiatieven van VLAIO.
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