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IN MEMORIAM: 
JACQUES LAVERGE  
Pionier van mini-ondernemingen overleden

In 2008 heeft Jacques de voorzittersfakkel 

doorgegeven aan Yves Servotte. Hij bleef actief 

in de Raad van Bestuur en de West-Vlaamse 

activiteiten. Hij kon blijvend genieten van 

jongeren die groeien in de Mini-onderneming, 

SBP enz.

Directeur Peter Coenen: “Het gebeurt bij elk 

van ons dat een bijzonder mens je pad kruist. 

Persoonlijk neem ik afscheid van mijn eerste 

voorzitter en een van mijn boegbeelden waar ik 

naar opkeek. Ik ben zeer dankbaar om met Jacques 

sinds 1996 te kunnen samenwerken. Dankbaar 

voor zijn inspiratie. Hij kon me enorm boeien, haast 

intrigeren. Dankbaar voor de ruimte die hij mij heeft 

gegeven om te groeien. Hij was niet de man van 

vele vergaderingen en lange verslagen: het waren 

de resultaten die telden. Meer studenten bereiken. 

Nieuwe groepen aanspreken. Eerst via het hoger 

onderwijs, nadien via het basisonderwijs. En de 

rekeningen moesten ook in orde zijn. Dankbaar 

voor de deuren die hij heeft geopend. Doorgeven. Ik 

had regelmatig mailcontact met hem en tussen de 

regels door kon je de fierheid over zijn Vlajo lezen. 

Wij zetten zijn nalatenschap verder met dezelfde 

passie en gedrevenheid: het is de mooiste eer die 

we Jacques kunnen betuigen.”

We nemen met droefheid afscheid van de Vlajo 
stichter en ere-voorzitter Jacques Laverge.  

Gestart in de pioniersdagen van midden jaren 

tachtig (1984), mobiliseerde Jacques Laverge (als 

bestuurder van de Kamer van Koophandel Kortrijk) 

vrijwilligers-ondernemers om mini-ondernemingen 

in de scholen op te starten. Let op! In deze periode 

was er tegenover ondernemerschap in het onderwijs 

nog vaak een uitgesproken aversie: ‘zolang onze 

leerlingen maar geen zakenman worden’. Jacques 

zag dat anders: zelf zijnde een serial entrepreneur 

(het woord diende nog te worden uitgevonden), 

betekende ondernemerschap een passioneel streven 

van creativiteit, ideeën, mensen samen brengen, 

plannen maken en daadkracht, met onvermijdelijk, 

welvaart en welzijn tot gevolg. Hij wist schooldi-

recties te overtuigen: ondernemerschap gaat over 

talent, startend met verwondering, Dromen, Doen, 

Durven, Doorzetten (zoals we dat nu noemen). 

Uitgerekend jongeren hebben vele dromen: een 

onuitputtelijke bron voor de zo noodzakelijke bloed-

vernieuwing voor de samenleving en economie. We 

mogen geen talent verliezen.    

Jacques voegde een 5e D toe aan onze 4D, die van 

DOORGEVEN.

In 1996 richtte Jacques, samen met de toenmalige 

G Bank, Vlajo op. Hij richtte over heel Vlaanderen 

regionale stuurgroepen op. Het vrijwilligerswerk was 

gegroeid en had professionele omkadering nodig. Hij 

overtuigde de Vlaamse Regering om te investeren 

in de ondernemende jeugd. Jacques was tevens 

parlementair en slaagde daarin vanop de opposi-

tiebanken (!). “Als overtuigd liberaal vond hij dat als 

de overheid inspanningen doet, het bedrijfsleven 

ook zijn deel bijdraagt: hij overtuigde collega-in-

dustriëlen om te sponsoren. Door vele stakeholders 

en opinieleiders uit het onderwijs, bedrijfsleven en 

de Vlaamse Overheid te mobiliseren en samen te 

brengen in een gezamenlijk pedagogisch project, 

heeft Jacques Laverge het ondernemerschaps-

onderwijs mede op de maatschappelijke agenda 

geplaatst”, aldus ere-voorzitter Yves Servotte. 

Jacques heeft belangrijke beslissingen genomen, 

die het fundament zijn van Vlajo. Jacques stond op 

de onafhankelijkheid en neutraliteit van Vlajo. Zijn 

maatschappelijke missie had niets met politiek te 

maken. Ondernemerschap gaat over talenten van 

jongeren en dat staat boven elke politiek, boven 

elke levensbeschouwelijke overtuiging. Neutraliteit, 

want we werken voor alle schoolnetten, maar 

ook openheid. Openheid naar alle actoren in de 

maatschappij die een bijdrage kunnen leveren: 

iedereen doet mee… en doorgeven. Hij was ook grote 

voorstander van de regionale werking.  
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WOORD VAN DE VOORZITTER

Het afgelopen coronajaar heeft ons allemaal 

ontredderd en zeker het onderwijs heeft een 

zeer lastig jaar achter de rug. Ik heb persoonlijk 

veel respect voor de directies, leerkrachten en 

docenten die zich in deze moeilijke omstandig-

heden dag in dag uit hebben ingezet. Zij hebben 

creatieve oplossingen bedacht om hun onder-

wijsopdracht zo goed mogelijk uit te voeren en 

hun leerlingen en studenten te ondersteunen. 

Ook voor Vlajo waren het moeilijke tijden maar 

onze medewerkers hadden dezelfde spirit, 

creativiteit en inzet om onze programma’s 

in de praktijk te brengen en zoveel mogelijk 

ondersteuning te geven aan leerkrachten en 

docenten. Enthousiasme is heel belangrijk 

maar er moeten ook doelstellingen gerealiseerd 

worden. Ondernemerschapsonderwijs doet 

de zin om te ondernemen bij onze jongeren 

toenemen. Het heeft ook een positief effect 

op hun houding tegenover ondernemers. 

Leerlingen en studenten krijgen meer zin om 

naar het buitenland te trekken, krijgen een beter 

inzicht in hun talenten en meer zelfvertrouwen. 

Omdat onze programma’s tot nu toe vooral in 

economische richtingen aan bod kwamen, zijn 

wij zeer blij met de nieuwe eindterm onderne-

mingszin in secundair onderwijs en de codex 

‘ondernemend gedrag’ in het hoger onderwijs. 

Dit betekent dat ondernemingszin binnen 

verschillende vakken aan bod kan komen. Vlajo 

heeft alleszins de ambitie om in de komende 

jaren te groeien in de niet-economische 

richtingen en voor alle leerlingen en studenten 

kansen te creëren. 

Wij blijven het belang van ondernemingszin 

benadrukken. Uiteraard in het bedrijfsleven waar 

men al lang geen dociele werknemers meer wil die 

braafjes de instructies van bovenuit volgen. Neen, 

werkgevers – en dit geldt evenzeer voor de social 

profit- willen kritische werknemers die initiatief 

durven nemen, die openstaan voor verandering. 

Zij willen intrapreneurs, interne ondernemers die 

kansen en opportuniteiten zien, en die ook willen 

nemen.

“ Wij blijven het belang van 
ondernemingszin benadrukken.”

Maar niet alleen in het bedrijfsleven, ook in de 

privé-sfeer moeten individuen beslissingen 

nemen, zich organiseren, berekende risico’s 

nemen. Mensen moeten hun eigen leven 

in handen nemen. Met Vlajo willen wij een 

stevige boost geven aan deze ondernemende 

competenties. Dat blijft de nobele missie van 

Vlajo en dank aan allen (medewerkers, sponsors, 

overheden) die meewerken aan de realisatie van 

deze missie.

Herman Van de Velde,  

Voorzitter Vlajo 

VOORWOORD 

Na twee moeilijke jaren met tal van beperkingen 

omwille van de coronacrisis ziet de toekomst er 

opnieuw veelbelovend uit, ook voor onze jongeren. 

Dankzij deze hoge vaccinatiegraad, hoger dan het 

Vlaams gemiddelde, zijn heel wat versoepelingen 

mogelijk. Het verenigingsleven bloeit weer op, 

het uitgangsleven herademt, jongeren kunnen 

elkaar weer zorgeloos ontmoeten en plannen 

smeden. Aan de start van een nieuw school- en 

academiejaar is dat bijzonder goed nieuws in de 

eerste plaats voor onze jongeren.

“ Opmerkelijk is dat gedurende 
de coronacrisis de goesting om 
te ondernemen bij jongeren 
onverminderd bleef.”

Opmerkelijk is dat gedurende de coronacrisis 

de goesting om te ondernemen bij jongeren 

onverminderd bleef. Meer nog, we zagen het 

aantal jonge startende ondernemers (-18 tot en 

met 29 jaar) groeien met bijna 5%. Het aantal stu-

dent-zelfstandigen (18 tot en met 25 jaar) steeg 

zelfs met bijna 20%. Dat is bijzonder goed nieuws, 

want we zullen de dynamiek en veerkracht van 

deze jongeren de komende jaren hard nodig 

hebben om onze samenleving en economie op 

de rails van de relance te zetten.

We willen die jeugdige veerkracht en weerbaarheid 

dan ook koesteren. Jongeren hebben de nodige 

autonomie, sociale relaties en competenties 

nodig om sterk in het leven en op de arbeidsmarkt 

te staan. De pedagogie van ondernemend leren 

die Vlajo toepast is hiervoor bijzonder geschikt. 

Jongeren ontwikkelen samen, al doende en met 

veel eigenaarschap competenties die noodzakelijk 

zijn om actief, creatief en ondernemend in het 

leven te staan. 

Ook Vlajo heeft de afgelopen jaren zonder twijfel 

geleden onder de gevolgen van de coronapan-

demie zowel in de onderwijstak als in het 

bedrijfsleven. Tegelijk bood deze crisis Vlajo ook 

nieuwe kansen om als organisatie te leren en 

zich te herorganiseren waar nodig. Vlajo heeft 

deze kansen niet laten liggen. Onder meer op 

het vlak van online en hybride vormen van leren 

zijn er versneld forse stappen vooruit gezet. De 

geleverde inspanningen vertaalden zich ondanks 

de moeilijke omstandigheden in de organisatie 

van meer dan 120 activiteiten met een bereik van 

meer dan 35.000 deelnemers. 

Ik wil de leden van de Raad van Bestuur, directie, 

staf, teamverantwoordelijken, teamleden, alle 

betrokken leercoaches en droomcoaches uit 

het bedrijfsleven dan ook van harte bedanken 

voor het geleverde werk in moeilijke tijden. Jullie 

creativiteit, flexibiliteit en weerbaarheid tijdens 

deze periode waren een inspirerend voorbeeld 

van ondernemerschap voor onze jongeren. Licht, 

toekomstperspectief en kansen gloren aan de 

horizon. Laat ons samen dan ook alle zeilen 

bijzetten om koers te zetten naar die horizon en 

wel met zoveel mogelijk jonge ondernemers aan 

boord!

Hilde Crevits,  

Vlaams minister van Economie, Innovatie, 

Werk, Sociale economie en Landbouw
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OVER 
VLAJO

Vlajo biedt praktijkgerichte onderwijs-program-

ma’s aan om ondernemingszin en ondernemer-

schap bij jongeren – van kleuters tot studenten – 

te stimuleren. Vlajo kan best omschreven worden 

als een expertisecentrum voor ondernemend 

onderwijs. Vrij vertaald is de missie elke jongere te 

stimuleren in de ontwikkeling van ondernemende 

competenties. Door jongeren aan te zetten om 

ondernemend te zijn en op ontdekkingstocht te 

gaan naar hoe ze het verschil kunnen maken, 

hopen we een ondernemende generatie te 

creëren. Een ambitieuze en creatieve generatie 

die op een positieve manier in de wereld staat en 

goesting heeft om mee te groeien in onze snel 

veranderende maatschappij. 

“ Doel is niet om van iedere jongere 
een ondernemer te maken, 
wél om het ondernemende 
potentieel in hem of haar tot 
volle ontwikkeling te brengen. 
Jongeren die experimenteren rond 
ondernemerschap ontwikkelen 
hun zin voor ondernemen en 
verwerven zo breed inzetbare 
ondernemerschapscompetenties.”

Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs 

duurzaam verankeren door de vorming van 

ondernemende leerkrachten en docenten via 

Train-the-Teacher programma’s en ondersteu-

nende dienstverlening aan lesgevers. Vlajo 

leidt leerkrachten en docenten op tot ‘tea-

cherpreneurs’ zodat ze hun onderwijspraktijk 

ondernemender kunnen maken (workshops, 

bedrijfsbezoeken, inspiratie- en netwerkevents).

Vlajo werkt samen met onderwijsinstellingen, 

leerkrachten, docenten, bedrijfspartners en 

beleidsmakers om ondernemend onderwijs in 

Vlaanderen vorm te geven.

MEER WETEN OVER DE 
MISSIE VAN VLAJO? 

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 
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Vlajo’s 4 
aandachtsgebieden 

ONDERNEMER- 
SCHAP

KLAAR VOOR DE 
ARBEIDSMARKT 

FINANCIEEL 
BEWUSTZIJN STEM

Vlajo-programma’s 
prikkelen en voeden de 
ondernemersgeest van 

jongeren. Daarbij is het de 
praktijkervaring die het 
verschil maakt. Dankzij 

de Vlajo-programma’s en 
activiteiten ontwikkelen 

jongeren de juiste 
houding en vaardigheden 

die nodig zijn om een 
ondernemende toekomst 

op te bouwen.

Wie ondernemend 
is, heeft meer kans 
op een succesvolle 

carrière. Als ondernemer 
of ondernemende 

werknemer. Vlajo biedt 
jongeren opportuniteiten 

en helpt hen de juiste 
houding en vaardigheden 
te ontwikkelen om onder-
nemerschap in de praktijk 

te brengen.

Wat is ondernemerschap 
zonder financieel inzicht? 

Vlajo-programma’s 
geven jongeren een 

goede financiële basis. 
Denk aan budgetteren, 
inkomsten en uitgaven 
monitoren, investeren 
en op verantwoorde 

wijze gebruik maken van 
kapitaal

Wetenschappen en 
techniek geven antwoord 

op maatschappelijke 
uitdagingen: milieu en 
planeet, gezondheid, 
mobiliteit, connec-

tiviteit, omgaan met 
grondstoffen, voedings-

vraagstukken, enz.  
Jongeren ontdekken de 
onuitputtelijke creatieve 

mogelijkheden van STEM, 
met positieve effecten 
op een STEM studie-en 

beroepskeuze.

Jongeren ontwikkelen dankzij Vlajo-programma’s een breed scala  
aan vaardigheden die nuttig zijn als starter op de arbeidsmarkt:

 
ONDERNEMERSCHAP

 ` Doelen kiezen & 
initiatief 

 ` Leiderschap & 
verantwoordelijkheid 

 ` Creatief en 
probleemoplossend 
denken 

 ` Teamwerk
 ` Doorzettingsvermogen
 ` Vindingrijkheid
 ` Zelfwerkzaamheid
 ` ...

KLAAR VOOR DE 
ARBEIDSMARKT

 ` Probleemoplossend 
denken & leerbaarheid 

 ` Communicatie & 
sociale vaardigheden 

 ` Doorzetten, 
betrouwbaarheid en 
teamwork 

 ` Integriteit & ethiek 
 ` Zelfmotivatie & 

zelfbeheersing
 ` Positieve attitude
 ` Zelfwerkzaamheid

FINANCIEEL 
BEWUSTZIJN

 ` Geld & risico- 
management

 ` Hogere 
denkvaardigheden

 ` Negotiatie 
 ` Aanpassingsvermogen 
 ` Veerkracht 
 ` Intuïtieve 

besluitvorming 
 ` Zelfwerkzaamheid 

 
STEM

 ` Creativiteit
 ` Probleemoplossend 

vermogen
 ` Toepassen van STEM 

theorie
 ` Analyse en synthese
 ` Multidisciplinair
 ` Gericht informatie 

verzamelen
 ` Digitale vaardigheden
 ` Zin voor 

verantwoordelijk
 ` Genderneutraliteit: 

STEM en meisjes

Michael Anseeuw,  
Hoofd Retail Banking,  

BNP Paribas Fortis

Hilde Van de Velde,  
Chief Purpose Officer, Deloitte

“Vlaanderen en België hebben nood aan 

ondernemers. Ondernemers zijn mensen die 

de toekomst veranderen, het leven verbeteren 

en werkgelegenheid creëren door zorgvuldig 

afwegen van kansen en risico’s en door keihard 

te werken. Daarom moeten we van jongs af aan 

een ondernemersmentaliteit bij onze kinderen 

bijbrengen. En Vlajo is hét kanaal bij uitstek  

om dit te doen!”

“Deloitte en Vlajo hebben een jarenlange waardevolle 

partnership, waarbij ondernemerschap centraal staat. Samen 

zetten we ons in om ondernemerszin bij jongeren te stimuleren. 

Ons partnership gaat veel breder dan enkel financiële steun. De 

toegevoegde waarde vinden we vooral terug in het coachen en 

adviseren van een nieuwe generatie ondernemers. Het resultaat 

daarvan zien we ieder jaar opnieuw met de inspirerende en 

innovatieve projecten die voor de Small Business Projects en de 

Deloitte Innovation Awards worden ingediend.”

Vlajo jaarverslag 2021 - PAG. 10 Vlajo jaarverslag 2021 - PAG. 11Vlajo jaarverslag 2021 - PAG. 10



Netwerk 
Vlajo kent veel deelnemende scholen, 
hogescholen en universiteiten verspreid 
over heel Vlaanderen en Brussel en 
werkt nauw samen met verschillende 
onderwijsnetten, het bedrijfsleven en 
de overheid. De doelstelling is om deze 
met elkaar in contact te brengen en 
kennisuitwisseling tussen onderwijs en de 
bedrijfswereld te stimuleren.

Daarnaast wordt Vlajo gesterkt door haar 

opgebouwde netwerk en partnerships: 

persoonlijk contact met basisscholen, 

secundaire scholen, hogescholen, universitei-

ten, convenanten met de onderwijskoepels, 

contact met de Vlaamse Regering, provincies, 

gemeenten en bedrijvennetwerken waaronder 

Voka, Etion, essenscia vlaanderen en Syntra. 

Tenslotte staat Vlajo voor samenwerking. Alleen 

met de juiste partners kunnen wij jongeren 

een unieke ondernemerschapservaring bieden. 

Daarom steken we veel energie in netwerken, 

verbinden en organiseren. Vlajo brengt partijen 

bij elkaar, bundelt initiatieven en groeide zo uit 

tot het grootste en meest waardevolle netwerk 

op het gebied van ondernemend onderwijs in 

Vlaanderen. 

Kerncijfers
DEELNEMERS AAN  
VLAJO-PROGRAMMA’S  
IN 2020 – 2021 

173.757 
leerlingen & studenten

8.010
leerkrachten & docenten 

7.004
leergroepen 

900
vrijwilligers uit bedrijfsleven 

 ` JA EUROPE & JA Worldwide 

Vlajo is ook internationaal actief, als lid van 
JA Europe en JA Worldwide. Deze Europese 

koepelfederatie groepeert 40 Europese 
landen en bereikt zo meer dan 4 miljoen 

leerlingen en studenten. Dit internationale 
kader geeft ons meer slagkracht en maakt 

ons uniek: voor ons als organisatie, voor 
onze partners, maar ook voor onze jongeren 

die kunnen deelnemen aan Europese 
programma’s en wedstrijden (JA Europe 

Enterprise Challenge, JA Europe Company of 
the Year Competition,…), alsook experimente-
ren met de mogelijkheden van internationaal 

denken en grensoverschrijdend acteren. 
JA Europe en JA Worldwide is daarin een 

onmisbare partner.

 ` ONDERWIJSINSTELLINGEN

Sinds 1996 staat Vlajo sterk om ondernemer-
schap te verankeren in onderwijsprogram-

ma’s. Vlajo werkt samen met scholen op alle 
niveaus: van basis- en secundair onderwijs 

tot hoger onderwijs.

 ` BEDRIJFSLEVEN

Dit is de kern van ondernemend Vlaanderen. 
Samen met het bedrijfsleven kan Vlajo 

jongeren een unieke ondernemerschapser-
varing bieden. Bedrijven steunen ons door 
jongeren te begeleiden en via sponsoring. 

Vlajo wil  
een scharnierfunctie vervullen voor  

bedrijven die op zoek zijn naar partners 
om hun beleid inzake Corporate Social 

Responsibility (CSR) en Employee 
Involvement optimaal te realiseren.

 ` OVERHEID

De overheid gelooft in de ambities van 
Vlajo. Daarom ontvangen wij een financiële 

bijdrage. Dit helpt ons om nog meer 
jongeren te bereiken en Vlaanderen nog 

ondernemender te maken. Daarnaast zijn 
vrijwilligers essentieel voor Vlajo. Zij dragen 

hun passie voor ondernemerschap over 
aan jongeren, reiken hen kennis aan en 
begeleiden hen bij het ontwikkelen van  

hun ideeën.

VLAJO WERKT 
SAMEN MET
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Pedagogisch plan 
Binnen elk onderwijsniveau heeft Vlajo 
programma’s om jongeren ondernemende 
vaardigheden bij te brengen. We werken 
daarvoor via ons 4D- pedagogisch plan. Het 
is gebaseerd op de belangrijkste pijlers van 
het ondernemerschap. De basis is Dromen 
en Doen (lager onderwijs), Doen en Durven 
(secundair onderwijs) en Doorzetten 
(hoger onderwijs). Het fundament van een 
doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn:

DROMEN 
& DOEN 

lager onderwijs

DOEN 
& DURVEN

secundair onderwijs

DOOR- 
ZETTEN

hoger onderwijs

Vlajo heeft een breed aanbod aan programma’s. 

Sommige daarvan zijn specifiek opgemaakt 

voor een bepaalde leeftijdscategorie, anderen 

bieden we overkoepelend aan. Via de Vlajo 

programma’s krijgen jongeren kansen om hun 

talenten te ontdekken en hun ondernemende 

vermogen te ontwikkelen.

In de lagere school focussen onze programma’s 

op ideeën bedenken en deze vormgeven. In het 

secundair onderwijs staan competenties zoals 

kritisch denken, communicatie, planning, resul-

taatgerichtheid, probleemoplossend denken,… 

centraal. En in het hoger onderwijs ligt de 

focus op innovatie, zelfsturing, flexibiliteit, 

kritisch reflecteren en het leren schrijven van 

een businessplan. Naargelang een jongere het 

4D-plan doorloopt, ontwikkelt hij stap voor stap 

ondernemende attitudes en vaardigheden. Zo 

worden open, veelzijdige en sterke persoonlijk-

heden gevormd. De student zal aan het einde 

van de leerlijn goed voorbereid zijn op een 

succesvol functioneren op de arbeidsmarkt.

“ Onderwijzen volgens de Vlajo-
benadering staat garant 
voor waardecreatie op alle 
onderwijsniveaus.”

Daarnaast ondersteunt Vlajo ook via workshops 

en online trainingen (webinars), specifiek 

ontworpen voor leerkrachten en docenten. 

Deze workshops hebben één gemeenschap-

pelijke deler:  leerkrachten en docenten tools 

geven die ze kunnen inzetten wanneer het 

nodig is, om zo onze jongeren voor te bereiden 

op een succesvolle start op de arbeidsmarkt. 

Bij Vlajo bouwen we elke dag aan de toekomst. 

We willen onze ondernemende jongeren en 

leercoaches blijven verrassen met innovatieve 

leertrajecten. Hun ervaring staat altijd centraal.

DIGITALE SCHOOL

Leerkrachten en docenten vormen nieuwe ge-

neraties jongeren in hun toekomstige rol als 

burger in de maatschappij en actor in de eco-

nomie. Digitale vaardigheden zijn vereist om 

kritisch en bewust om te gaan met technologie 

en up-to-date te blijven over de nieuwste ont-

wikkelingen. Het is erg belangrijk om de ontwik-

keling van digitale vaardigheden te verankeren 

in leerprocessen. De leertrajecten aangeboden 

door Vlajo zijn intensieve, langlopende trajecten, 

die voldoende gelegenheid en tijd geven om de 

geleerde digitale vaardigheden als verworven te 

maken.  

Doelstellingen Digitale School
 ` het vertrouwen van leerkrachten en 

docenten vergroten om ICT te gebruiken

 ` scala aan digitale vaardigheden ontwikkelen 

& ontdekken van beschikbare tools 

 ` innovatieve hulpmiddelen inzetten om 

leerlingenwerk (of eigen werk) te 

ondersteunen

 ` lessen leren ontwerpen die gericht zijn op 

een reeks digitale vaardigheden

 ` gebruik van ICT in lesgeven en leren 

verbeteren

VLAJO 
AANBOD 
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Basisonderwijs   
→ DROMEN (2,5-12 jarigen)

PRAKTIJKGERICHTE WORKSHOPS, 
TRAJECTEN EN PROJECTEN 

Reeds van in de kleuterschool ondersteunt ons team 

basisonderwijs scholen bij het uitbouwen van leer- en 

leefomgevingen waar kinderen ondernemend kunnen 

en mogen zijn. Kinderen die weten wat ze willen, 

zich kunnen organiseren, wegen kunnen vinden om 

obstakels te overwinnen, kunnen doorzetten, kunnen 

samenwerken met anderen. Door een actieve en 

ondernemende deelname aan het onderwijs worden 

kinderen mee architect van het onderwijs.

Team basisonderwijs geeft actieve workshops en 

trajecten aan leerkrachten en schoolteams. Bij elk 

onderwerp is er steeds een link met ondernemende 

vaardigheden en ondernemingszin. Hierbij trachten 

ze een hele school in beweging te brengen. Ze 

reiken praktische tools aan  leerkrachten aan om 

ondernemende vaardigheden meer in groei te brengen 

bij de leerlingen.

WORKSHOPS KLEUTERONDERWIJS

 ` Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

 ` Activerend onthaal

 ` Evalueren in de kleuterklas

 ` Leren buiten de klasmuren 

WORKSHOPS LAGER ONDERWIJS

 ` Binnenklasdifferentiatie

 ` Evalueren en groeigericht rapporteren

 ` Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen  

in de klas

 ` Activerend onthaal

 ` Leren buiten de klasmuren

ONDERNEMENDE PROJECTEN

 ` De Vlajo Droomfabriek

 ` Vlajo Schoolfeest

 ` Doebeurs

 ` Talentenstage Albert Heijn 

MEER WETEN OVER  
ONS AANBOD VOOR  
BASISONDERWIJS?

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 

4D groeilijn 
Ondernemerschapsonderwijs als doorlopende 

leerlijn is van wezenlijk belang voor de 

ontwikkeling  van ondernemende vaardigheden 

en een ondernemende houding. Die 

vaardigheden en houding zijn essentieel voor 

ondernemers en ondernemende werknemers.

Jongeren staan na een deelname aan een Vlajo-

programma sterker in hun schoenen, hebben 

een beter zicht op hun kennen en kunnen, voelen 

zich zelfzekerder en functioneren succesvoller in 

het werkveld. Hun competenties zijn afgestemd 

om sterk in hun schoenen te staan in onze snel  

veranderende maatschappij, gevuld met kleine 

en grote uitdagingen.

“ Ondernemen is meer dan ooit hip bij 
jongeren. Steeds meer ‘dromers’ worden 
‘durvers’ en ‘doeners’ die de sprong naar 
het ondernemerschap wagen. We stellen 
vast dat jongeren in een minionderne-
ming of studentenonderneming stappen 
alsof ze een nieuwe sport kiezen. Dat is 
uiterst positief nieuws, want we hebben 
meer dan ooit durvers nodig. Maar we 
dienen de begeleidende leerkrachten en 
docenten ook goed te ondersteunen in 
hun veranderende rol. Zij zijn de ‘teacher-
preneurs’. De overheid heeft een moedige 
keuze gemaakt om nieuwe generaties 
jongeren voor te bereiden om kansen te 
benutten in een globaliserende wereld. 
Vlaanderen zit daarbij op de eerste rij in 
de Europese klas.” Peter Coenen

BASISONDERWIJS
DROMEN (2,5-12 jarigen)

 ` De Vlajo Droomfabriek
 ` Vlajo Schoolfeest
 ` Train-the-Teacher 

Webinars
 ` Schooltrajecten op maat
 ` Individuele & teamgerichte 

nascholingen

SECUNDAIR 
ONDERWIJS
DOEN & DURVEN (12-18 jarigen)

 ` Talentenstage
 ` Talent4Change
 ` Kid@bizz
 ` Ondernemers voor de Klas
 ` STEM Ondernemers voor 

de Klas
 ` CompassMe
 ` Jieha
 ` VlajoChallenge
 ` Mini-onderneming
 ` Studentenbedrijf
 ` Innovatiekampen
 ` Vlajo@lerarenopleiding

HOGER 
ONDERWIJS
DOORZETTEN (18-25 jarigen)

 ` Small Business Project
 ` Start Academy
 ` Innovatiekampen
 ` Ondernemers voor de Aula
 ` Vlajo@lerarenopleiding

D R O M E N  >  D O E N  >  D U R V E N  > D O O R Z E TTEN
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 ` Kid@bizz 
In het Kid@bizz-project ontdekken leerlingen van de 

eerste graad al doende het bedrijfsleven: ze starten 

een eigen bedrijfje aan de hand van het Business 

Model Canvas. Zodra die structuur uitgetekend is, 

gaan ze aan de slag met verschillende activiteiten 

om hun project vorm te geven en tot een goed einde 

te brengen. 

SPECIFIEK TWEEDE GRAAD 

 ` Jieha 
Jieha is een (korte) projectervaring voor leerlingen 

in het vierde middelbaar. In kleine teams starten ze 

een eigen project waarbij ingezet wordt op de onder-

nemende competenties. Een Jieha legt de focus op 

engagement en eigenaarschap van de leerlingen.

SPECIFIEK DERDE GRAAD 

 ` Mini-onderneming 
Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij 

jongeren van de derde graad hun persoonlijke moge-

lijkheden verkennen aan de hand van een eigen 

onderneming. Ze worden ondernemer en  richten 

een eigen miniatuurbedrijf op waarbij een onderne-

mingsidee wordt gecommercialiseerd met inzet van 

personeel en startkapitaal. Elke Mini-onderneming 

is vanuit de eigen specifieke schoolcontext uniek 

als leertraject en als team. Doorheen het schooljaar 

worden de teams gestimuleerd te zoeken naar een 

innovatieve en creatieve aanpak.

 ` Studentenbedrijf 
Leerlingen starten een eigen onderneming op in 

teams van 1 tot 5 leerlingen. Hierbij doorlopen ze alle 

stappen om een onderneming op te starten, zoals ze 

dit ook ‘in het echt’ zullen moeten doen. In een kant-

en-klaar werkboek wordt de theorie (wettelijke richt-

lijnen, geldende verplichtingen) afgetoetst naar rele-

vantie voor hun eigen project en ideeën. De leerlingen 

maken zelf een uitgebreid businessplan op, dat hen 

loodst doorheen de ontwikkeling van hun bedrijf.

 ` Innovatiekamp 
Een Innovatiekamp/dag is een brainstorm voor teams 

van leerlingen die elkaar vooraf niet kennen. De 

teams krijgen de opdracht voor een bepaald bedrijfs-

probleem een creatieve-innovatieve oplossing te 

bedenken en uit te werken. Tussendoor krijgen ze 

advies van deskundigen. Ze stellen een kort busi-

nessplan op en presenteren hun idee voor een jury. 

Die jury selecteert aan het eind van het boeiend 

parcours de best bruikbare ideeën.

NIEUW 

Met het project CiLO - Circulair Leren 

Ondernemen - heeft de Universiteit Hasselt met 

ondersteuning van Vlaanderen Circulair en Vlajo 

een lespakket uitgewerkt omtrent de circulaire 

economie. Dit lespakket stoomt leerlingen uit de 

2de en 3de graad van het secundair onderwijs 

klaar om met circulair ondernemen aan de slag 

te gaan. Het is dus de ideale voorbereiding 

voor leerling en leerkracht om projecten als 

de Jieha en Mini-onderneming met zorg voor 

onze planeet te realiseren! Dankzij de steun van 

Vlaanderen Circulair kan dit lessenpakket gratis 

digitaal aangeboden worden.

MEER WETEN OVER ONS AANBOD  
VOOR SECUNDAIR ONDERWIJS?

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 

Secundair onderwijs 
→ DOEN & DURVEN (12-18 jarigen)

4Change

Dromen
Doen

Talent

     

Kid@bizz

Dromen
Doen

     

Ondernemers

Durven

voor de Klas

STEM

     
Durven

CompassMe

     

Vlajo
Challenge

Doen
Durven

     

Jieha

Doen
Durven

     
Durven

     

Mini

Durven

ondernemingen

     

Ondernemers

Durven

voor de Klas

     

Talenten 
Stage

Dromen
Doen

     

Vlajo biedt een volledige leerlijn aan voor het 
secundair onderwijs. Het aanbod is afgestemd op 
de leeftijd en de leerplannen.

VOOR HET HELE SECUNDAIR 

 ` VlajoChallenge 
VlajoChallenge is een online educatief spel. De 

leerlingen worden baas van hun eigen  virtuele 

winkel(s) en nemen het op tegen hun klasgenoten 

in een spannende uitdaging. Al spelend maken ze 

kennis met zaken als een winkel openen, producten 

aankopen, voorraadbeheer, reclame maken, perso-

neel aanwerven, verkoopprijzen bepalen, concur-

rentie, winst maken en lenen. 

 ` STEM Ondernemers voor de Klas 
Een inspirerende gastles rond STEM-ondernemer-

schap: leerlingen gaan in dialoog met professionals uit 

STEM-bedrijven. Tijdens STEM Ondernemers voor de 

Klas brengen we enthousiaste STEM-gastsprekers uit 

het bedrijfsleven naar de scholen. Zij geven een unieke 

inkijk op hun studie- en beroepsparcours. Tijdens een 

2 uur durende gastles deelt een gastspreker zijn passie 

voor STEM met de leerlingen.

 ` Ondernemers voor de Klas 
Tijdens ‘Ondernemers voor de Klas’ trekken gast-

sprekers uit onze Vlaamse bedrijven voor een 2 uur 

durende gastles naar de scholen. Op die manier wil 

Vlajo het wederzijds begrip tussen werkgevers en 

toekomstige werknemers vergroten en een positieve 

beeldvorming over het bedrijfsleven bij jongeren 

creëren. 

 ` CompassMe 
CompassMe is de evaluatietool van Vlajo die het 

mogelijk maakt om de (ondernemende) kwaliteiten 

en competenties van leerlingen in kaart te brengen. 

CompassMe vertrekt van zelfevaluatie door de 

leerling, gekoppeld aan de feedback van verschil-

lende vakleerkrachten. CompassMe kan ingezet 

worden over de hele school, binnen een graad, voor 

een of enkele klassen of binnen projectwerk.

SPECIFIEK EERSTE GRAAD 

 ` Talentenstage 
Tijdens de Vlajo’s Talentenstage werken leerlingen 

vanuit een talentgerichte benadering samen met 

een bedrijf. Met een kant-en-klaar lessenpakket rond 

kwaliteiten en talenten gaan leerkrachten in de klas 

aan de slag. Op basis van hun kwaliteiten worden 

de leerlingen uitgedaagd om op een creatieve 

manier te solliciteren voor een echte job. Uiteindelijk 

gaan ze een halve dag aan de slag in een bedrijf en 

worden ze bijgestaan door een Vlajo-droomcoach 

(bedrijfsmedewerker).

 ` Talent4Change 
Talent4Change geeft leerlingen handvatten om hun 

(ondernemende) talenten  te ontdekken. Gewapend 

met deze inzichten organiseren ze samen een klas-

project waar engagement voorop staat. Leren efficiënt 

groepswerken, elkaars talenten kunnen inschatten 

en inzetten, ook na en buiten een Talent4Change-

project is dit interessant!
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ondernemende werknemers. Om compe-

tentiegericht onderwijs te implementeren 

is een praktijkgerichte aanpak nodig: 

naast het creëren van aangepaste leermi-

lieus waarbinnen deze leerdoelen kunnen 

gerealiseerd worden, dient men ook stil te 

staan bij de evaluatie ervan.

Tijdens een interactieve workshop maak je 

kennis met de groeigerichte visie op evalu-

eren van (ondernemende) competenties. 

We kijken naar het belang van onderne-

mend en competentiegericht onderwijs en 

bestuderen de rol die zowel de leerkracht 

als de leerling hierin kan spelen (eigenaar-

schap van de leerling).

Deze workshop is gelinkt aan het gebruik 

van de Vlajo-evaluatietool CompassMe.

VLAJO SPOT ON

In de Vlajo Spot On geven we trainers, 

ondernemers, partners een  halfuurtje tijd 

om hun verhaal te brengen rond een bepaald 

thema. Je vindt er een mix van informatie 

die je zowel kan bekijken op ons Vlajo-

youtubekanaal als beluisteren als podcast op 

Spotify, Apple podcast, Google podcast...

BENIEUWD NAAR  
ONS VOLLEDIG AANBOD  
SPOT ON’S?

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 

ONDERSTEUNING VOOR 
LEERCOACHES EN SCHOLEN

 ` Voor leercoaches betrokken in 
een Vlajo-programma: online 
kenniscentra na login
Elke leercoach verbonden aan een actief 

Vlajo-project heeft toegang tot het bijho-

rende online kenniscentrum. Daar bevinden 

zich PowerPoints, documenten en een schat 

aan extra informatie die de leercoach onder-

steunen bij het uitwerken van het project in 

de klas.

 ` Train-the-Teacher
Bij Vlajo zijn we ervan overtuigd dat een leer-

coach goed ondersteund dient te worden 

om zijn klaspraktijk te blijven bijsturen en 

inspireren. Hiertoe organiseren we Train-the-

Teachersessies. Daarnaast organiseren we 

heel wat live- en on demandwebinars, waarbij 

telkens diverse onderwerpen aan bod komen. 

Als Vlajo-leercoach kan je ervoor kiezen een 

of meerdere van deze sessies mee te pikken. 

Voorbeelden van voorbije sessieonderwerpen 

zijn bijvoorbeeld huisstijl, webwinkel, marke-

ting, ondernemer aan het woord, motiveren 

en coaching, auteursrechten, circulair onder-

nemen, Canva en Moovly. 

AANBOD VLAJO-WORKSHOPS  

 ` Eerste hulp bij Ondernemend 
Onderwijs
Met de nieuwe eindtermen komt onderne-

mingszin en in het verlengde daarvan onder-

nemend onderwijs  nog meer in de kijker te 

staan. Maar wat betekent “ondernemend 

onderwijs” eigenlijk? Wat kan ik als leerkracht 

(in mijn dagdagelijkse praktijk) doen om 

ondernemend(er) voor de klas te staan? Hoe 

kan ik ondernemingszin stimuleren binnen 

mijn lesinhoud, mijn vak?

Aan de hand van het STEP-model (Prof. 

Laevers - Cego) gaan we samen op zoek naar 

de antwoorden op bovenstaande vragen. We 

nemen het leermilieu onder de loep en staan 

(kort) stil bij de impact van o.a. klasorgani-

satie, leerkrachtstijl, evaluatie,…

Via concrete cases kijken we in groep wat we 

kunnen doen met onze opgegeven leerin-

houd. We denken na over het eigenaarschap 

van leerlingen en leren van elkaar. Gewapend 

met nieuwe inzichten en praktisch inzetbare 

tips kan je aan de slag in je eigen klas.

 ` Activerende werkvormen
Via enkele eenvoudige werkvormen nemen 

we je mee in het belang van activerend 

onderwijs.  Hoe kan je als leerkracht, op 

een eenvoudige manier en met beperkte 

middelen, het probleemoplossend vermogen 

van je leerlingen stimuleren? Hoe zorg je 

ervoor dat leerlingen zich niet verstoppen 

tijdens jouw les? Welke (kleine) ingrepen 

zorgen ervoor dat leerlingen meer betrokken 

zijn?

Aan de hand van het STEP-model (Prof. 

Laevers - Cego) gaan we samen op zoek 

naar antwoorden op deze vragen. Je leert 

eenvoudige en haalbare werkvormen bewust 

inzetten om een klasorganisatie in te richten 

waar leerlingen niet alleen samen leren, maar 

ook samen leven. Daarnaast verken je ook 

heel wat tips en tools om meer rendement te 

halen uit groepswerk. We geven je een over-

zicht (met bijhorende uitleg) mee zodat je zelf 

veilig aan de slag kan.

 ` Groeigericht evalueren
Competentiegericht onderwijs wordt steeds 

actueler: niet alleen worden transversale 

sleutelcompetenties opgenomen in de 

nieuwe eindtermen, ook het bedrijfsleven 

vraagt steeds meer naar competente en 
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 ` Innovatiekamp 
Een Innovatiekamp/dag is een brainstorm voor 

teams van studenten die elkaar vooraf niet kennen. 

De teams krijgen de opdracht voor een bepaald 

bedrijfsprobleem een creatieve-innovatieve oplos-

sing te bedenken en uit te werken. Tussendoor 

krijgen ze advies van deskundigen. Ze stellen een 

kort businessplan op en presenteren hun idee voor 

een jury. Die jury selecteert aan het eind van het 

boeiend parcours de best bruikbare ideeën.

 ` Ondernemers in de Aula 
Tijdens ‘Ondernemers voor de Aula’ trekken gast-

sprekers uit onze Vlaamse bedrijven voor een 2 uur 

durende gastles naar hogescholen en universi-

teiten. Op die manier wil Vlajo het wederzijds begrip 

tussen werkgevers en toekomstige werknemers 

vergroten en een positieve beeldvorming over het 

bedrijfsleven bij jongeren creëren. 

MEER WETEN OVER  
ONS AANBOD VOOR  
HOGER ONDERWIJS? 

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 

 Hoger onderwijs 
→ DOORZETTEN (18-25 jarigen)

Business

Doorzetten

Project

Small

     

Start

Doorzetten

Academy

     

Vlajo
Challenge

Doen
Durven

     

Innovatie

Durven

kampen

     

Ondernemers

Durven

in de Aula

     

 ` SMALL BUSINESS PROJECT 
Het Small Business Project focust op de ontwik-

keling van soft skills van studenten zodat deze 

uitgroeien tot de ondernemende medewerkers en 

ondernemers van morgen. Doorheen het Small 

Business Project leren studenten om out-of-

the-box te denken, om constructief samen 

te werken, om helder te communiceren en te 

presenteren.

Er bestaan vier varianten van het Small Business 

Project:

1. Small Business Project – CONCEPT

Bij een Small Business Project – concept krijgen 

de studenten de opdracht om in team een onder-

nemingsidee te bedenken en het vervolgens 

conceptueel uit te werken. Het ondernemingsidee 

wordt dus enkel op papier uitgewerkt, het wordt 

niet effectief uitgevoerd.

2.  Small Business Project – FULL

Bij een Small Business Project – full krijgen de 

studenten de opdracht om in team een onderne-

mingsidee te bedenken en het vervolgens effec-

tief uit te voeren in de praktijk. De studententeams 

gaan dus operationeel en krijgen de kans om te 

proeven van het ondernemerschap binnen een 

veilige, beschermde context. 

3. Small Business Project – challenge

Bij een Small Business Project – challenge worden 

de studenten uitgedaagd om in team een oplos-

sing te bedenken voor een complexe uitdaging 

vanuit het werkveld.

4. Small Business Project - bootcamp 

Een Small Business Project - bootcamp is beperkt 

in de tijd. Studenten worden gedurende één dag 

of één week ondergedompeld in een onderne-

mend bad waarin de ontwikkeling van de soft 

skills centraal staat. Een Small Business Project - 

bootcamp kan opgebouwd worden rond een zelf-

bedacht ondernemingsidee of rond een uitdaging 

uit het werkveld.

 ` START ACADEMY  
Lanceer je idee en verdien er je eerste €1.500 mee! 

Start Academy is een combinatie van een ideeën-

wedstrijd en begeleidingstraject voor studenten 

hoger onderwijs met een ondernemingsidee. 

Studenten kunnen zowel individueel als in team deel-

nemen. Start Academy is véél meer dan gewoon een 

wedstrijd. Kandidaten worden intensief begeleid door 

ondernemers en bedrijfsprofessionals om te onder-

zoeken of er voldoende potentieel is voor hun onder-

nemingsidee in de markt. En om dat idee vervolgens 

verder uit te werken in lijn met de verwachtingen van 

de markt. Studenten maken bovendien kans op 1.500 

euro startkapitaal.

 ` VlajoChallenge 
VlajoChallenge is een online educatief spel. De 

studenten worden baas van hun eigen  virtuele 

winkel(s) en nemen het op tegen hun studiegenoten 

in een spannende uitdaging. Al spelend maken ze 

kennis met zaken als een winkel openen, producten 

aankopen, voorraadbeheer, reclame maken, perso-

neel aanwerven, verkoopprijzen bepalen, concur-

rentie, winst maken en lenen. 
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Johan Vanhuyse,  
Director Experis & Talent 
Based Outsourcing Belgium, 
ManpowerGroup

Jannie Haek,  
Gedelegeerd Bestuurder,  
Nationale Loterij

“Het is onze passie professionals te begeleiden bij de 

uitbouw van een succesvolle carrière. Met Vlajo willen we 

dat engagement doortrekken naar ondernemende jongeren 

die hun eerste stappen zetten naar het bedrijfsleven. 

Als jurylid bij de Small Business Project wedstrijd was ik 

onder de indruk van het enthousiasme en de creativiteit 

waarmee studenten hun eigen businessplan ontwikkelen en 

verdedigen. Ik vind het fantastisch om samen met Vlajo onze 

ontluikende ondernemers een duw in de rug te geven!” 

“De Nationale Loterij zorgt sinds 1934 voor veilig spelplezier 

en investeert een groot deel van de inzet van haar spelers 

aan allerlei maatschappelijk relevante projecten. Wie 

meespeelt, wint altijd. Spelers geven mensen kansen en 

maken dromen waar. Door de jeugd enthousiast te maken 

voor het ondernemerschap zorgt Vlajo ook voor kansen. 

Dat is wat ons verbindt en waarvoor wij staan: de toekomst 

van jonge mensen voorbereiden en hen maximale kansen 

bieden op succes en geluk. Want iedereen telt mee!”
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Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur heeft een zeer actieve functie binnen Vlajo. 
Zij waakt over de missie, visie en strategie van Vlajo en tekent de 
krachtlijnen uit voor het toekomstig beleid.

 ` Voorzitter,  

Herman Van de Velde

 ` Ondervoorzitster,  

Claire Van Bergen

 ` Directeur,  

Peter Coenen

BESTUURSLEDEN

 ` An Buckinx (OVSG)

 ` Anne-Lise Cuypers (Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen)

 ` Gaëlle De Vos (Solvay)

 ` Thomas Derynck (leerkracht)

 ` Peter Druyts (Go!)

 ` Serge Huyghe (ETION)

 ` Ingeborg Vijgen (Nationale Loterij)

 ` Maurice Mergeay (M&M Cooperation)

 ` Luc Neyens (Syntra)

 ` Yves Servotte (ere-voorzitter) (Confiserie 

Elise)

 ` Arne Vanes (JCI Vlaanderen)

 ` Claire Van Bergen (Deloitte)

 ` Herman Van de Velde (Van de Velde N.V.)

 ` Mark Van Giel (BNP Paribas Fortis)

 ` Paul Verschueren (Federgon)

 ` Peter Coenen (Vlajo)

 ` Fons Leroy (Arbeidsmarktexpert) 

WAARNEMENDE LEDEN

 ` Emmanuelle Ghislain (Pulse Foundation)

 ` Bart Candaele (Agentschap Innoveren en 

Ondernemen)

 ` Johan Poisquet (Agentschap Innoveren en 

Ondernemen)

 ` Mark Andries (Agentschap Innoveren en 

Ondernemen)

BEDRIJFSREVISOR

 ` Ira Nicolai

DE MENSEN 
ACHTER  
VLAJO    
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Team
Vlajo werkt actief aan ondernemend onderwijs voor 
kinderen en jongeren. Kwaliteitsvolle begeleiding is onze 
topprioriteit. Vlajo kan rekenen op een gepassioneerd team met 
eenzelfde passie voor onderwijs en ondernemen. 

24 dynamische medewerkers die de Vlajo-programma’s, workshops en 

webinars in heel Vlaanderen van dichtbij opvolgen en begeleiden, marketing en 

communicatie acties bedenken, activiteiten organiseren en leerkrachten, directies, 

scholen,… dagelijks te woord staan. In elke regio vind je een klankbord dat graag 

met je van gedachten wisselt. Ze worden hierbij gesteund door een hecht netwerk 

uit onderwijs en bedrijfsleven. Elke dag streven ze ernaar het aantal ondernemende 

jongeren dat het bedrijfsleven vervoegt, te vergroten. Het Vlajo-team bewaakt een 

goed contact met deelnemers, leercoaches en droomcoaches. Ze creëren hiervoor 

actueel didactisch materiaal dat getoetst is bij pedagogische begeleiders en inspeelt 

op leerplannen en lesopdrachten.

1. Peter Coenen, Directeur
2. Julie Vanstraelen, Hoger onderwijs, Hoofdcoördinator
3. Kristof Ooms, Hoger onderwijs, Coördinator Antwerpen & Vlaams-Brabant
4.  Yves Exelmans, Hoger onderwijs, Coördinator Limburg & Kempen en verantwoordelijke 

relatiebeheer en evenementen
5.  Rik Brabants, Hoger onderwijs, Coördinator Oost- en West-Vlaanderen en Communicatie
6. Ben Peeters, Secundair onderwijs, Hoofdcoördinator 
7. Heidi Deroo, Secundair onderwijs, Coördinator Antwerpen
8. Chris Rits, Secundair onderwijs, Coördinator Antwerpen
9. Heleen Van Grieken, Secundair onderwijs, Coördinator Antwerpen
10. Heidi Merta, Secundair onderwijs, Coördinator Limburg
11. Ianick Vandaele, Secundair onderwijs, Coördinator Oost-Vlaanderen
12. Anuschka Vanlangendonck, Secundair onderwijs, Coördinator Vlaams-Brabant
13. Cecilia Vertongen, Secundair onderwijs, Coördinator Vlaams-Brabant
14. Charlotte Coucke, Secundair onderwijs, Coördinator West-Vlaanderen
15. Mieke Kennes, Secundair onderwijs, Coördinator West-Vlaanderen & Web & ICT
16. Katrien Goossens, Secundair onderwijs, Projectverantwoordelijke CompassMe
17. Fabienne Geuens, Basisonderwijs, Hoofdcoördinator
18. Annick Vandroemme, Basisonderwijs, Lager en Projectverantwoordelijke Talententage
19. Priscilla Smullenberghs, Basisonderwijs, kleuter
20. Melissa Claeys, Dossierbeheerder
21.  Wendy Smets, Dossierbeheerder & Projectverantwoordelijke Vlajo Ondernemers voor de Klas & 

STEM Ondernemers voor de Klas
22.  Karine Soete, Projectverantwoordelijke Vlajo Innovatiekampen & HR, Boekhouding  

en Financiën,
23. Nathalie Roels, Marketing & Communicatie
24. Wendy Van de Velde, Webtools & Webcommunicatie
25. Ilse Viaene, Projectcoördinator Ondernemende School
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Matthias Browaeys 
COO & CO-FOUNDER WINWINNER

“Ik engageer mij als coach voor Start Academy 

omdat mijn onderneming WinWinner ooit 

gestart is binnen een Vlajo-traject.” 

Ik heb tijdens mijn studies ook een Small Business 

Project gehad en heb er de kans gekregen om 

kritisch te worden uitgedaagd door coaches. Ik 

vind het dan ook normaal om iets terug te doen 

en mijn tips over ondernemen te delen met de 

nieuwe generatie. Het is fantastisch om te zien 

welke creatieve en zotte ideeën onze jongeren 

hebben, maar veel van hun concepten moeten 

nog ‘gechallenged’ worden. Alleen zo zetten ze 

stappen vooruit. En het is ook gewoon heel leuk 

om jongeren het beste van zichzelf te zien geven 

in een wedstrijd.”

“Wat ik het allerleukste vind, is het meedenken 

in functie van de wedstrijd. Dus niet zozeer het 

hele businessmodel gaan uitdenken, maar echt 

focussen op het verhaal van mijn team, dat moet 

duidelijk zijn voor de jury. Door met hen samen te 

werken merk ik op dat veel teams de focus leggen 

op het technische, maar nog belangrijker is hoe 

je als jonge ondernemer voor een jury staat. Je 

persoonlijke performance is niet te onderschatten. 

Ik vind het fantastisch om te zien als hun verhaal 

op een heel krachtige manier wordt overgebracht 

naar de jury. Dat maakt het coachen ontzettend 

fijn.” 

“Als Vlajo-coach verlaat je eens je eigen vertrouwde 

professionele omgeving en ga je van scratch een 

bedrijf mee vormgeven. Je komt in contact met 

heel gemotiveerde jonge ondernemers, dat werkt 

erg inspirerend. Je krijgt als coach zoveel energie 

terug van je studenten. En zeker als ze naar de 

finale gaan en nog winnen ook! Hun waardering 

en appreciatie voor je hulp is ook groot. Ik vind 

het belangrijk om steeds een studententeam 

te begeleiden dat na hun studies willen blijven 

ondernemen. Het geeft me veel voldoening om 

een groep jongeren voor te bereiden op de stap 

naar het ondernemersleven.”

Droomcoaches 
De tijd dat een bedrijf alle kennis en knowhow in 
huis heeft, is voorbij. Vandaag focussen moderne 
bedrijven zich op partnerships en netwerking, 
omdat het hun business nieuwe zuurstof geeft 
en doet groeien. Dat is ook een belangrijke 
pijler binnen het Vlajo Droomcoach-concept. 
Enerzijds zijn droomcoaches professionals die 
leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten 
ondersteunen met hun praktijkervaring. 
Anderzijds tilt de droomcoach het Vlajo-project 
naar een hoger niveau op vlak van kennis, 
knowhow en opportuniteiten.

DROOMCOACHES TILLEN 
STUDENTENONDERNEMINGEN NAAR 
HOGER NIVEAU

Vrijwilligers uit het bedrijfsleven helpen jongeren in hun 

uitdaging om een onderneming op te starten. Deze 

succeservaring brengt jongeren coachingvaardighe-

den bij en stimuleert een positieve attitude. De real-life 

ervaring die ze opdoen in de klas werkt grensverleggend 

en brengt hen zelfvertrouwen en assertiviteit bij. Op die 

manier ontstaat er een mooie win-win-synergie tussen 

onderwijs en bedrijfsleven, want op de schoolbanken 

van vandaag zitten de ondernemende werknemers en 

zelfstandige ondernemers van morgen. 

De Vlajo Droomcoach helpt jongeren op weg vanuit 

zijn of haar eigen levens- en werkervaring. Deze peter 

of meter staat met beide voeten in het bedrijfsleven, 

kent de kneepjes van het vak en laat de jongeren 

kennismaken met zijn of haar knowhow. Op die manier 

maken jongeren gebruik van een professioneel netwerk, 

dat hen helpt om hun project beter of concreter vorm 

te geven. Bovendien vormt de droomcoach de perfecte 

aanvulling op de leercoach. Een combinatie die elk 

Vlajo-project naar een hoger niveau tilt.

Vlajo wil een scharnierfunctie vervullen voor bedrijven 

die op zoek zijn naar partners om hun beleid inzake 

Corporate Social Responsibility (CSR) en Employee 

Involvement optimaal te realiseren. Een droomcoach 

is een enthousiaste vrijwilliger uit het bedrijfsleven die 

zich engageert om een groep jongeren te begeleiden in 

de aanloop naar een geslaagd project. 

Hij of zij kan de creativiteit binnen een team bevorderen 

en is een inspirerend rolmodel dat jongeren vertrouwen 

schenkt en hun taal spreekt. Onze droomcoaches 

zorgen ervoor dat onze jongeren helemaal openbloeien. 

Wij zijn hen ontzettend dankbaar!

DROOMCOACH VAN EEN 
STUDENTENONDERNEMING

Een ondernemer of enthousiaste vrijwilliger 

uit het bedrijfsleven coacht een Vlajo Mini-

onderneming of Vlajo Small Business Project. 

Deze persoon geeft jongeren tips en tricks voor 

de opstart van hun studentenonderneming, 

deelt z’n expertise en helpt hen op weg in hun 

succeservaring.

DROOMCOACH TIJDENS EEN 
DAGEVENEMENT

Een ondernemer of enthousiaste vrijwilliger uit 

het bedrijfsleven werkt mee als gastspreker 

tijdens Vlajo Ondernemer voor de Klas/Aula 

of STEM Ondernemers voor de Klas. Tijdens 

een 2 uur durende gastles deelt deze persoon 

zijn passie, kennis en levenservaring met 

laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs 

en studenten hoger onderwijs. Een andere 

mogelijkheid is zetelen als jurylid tijdens Vlajo-

wedstrijden en Vlajo Innovatiekampen.
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Hilde Van de Velde 
CHIEF PURPOSE OFFICER DELOITTE

“ Als professional is het niet enkel 

belangrijk om mee te zijn met markte-

voluties, maar ook gelinkt te blijven aan 

opkomende generaties”

“Het contact met de jongeren vind ik 

persoonlijk het leukste aspect als ‘Vlajo-

vrijwilliger’, net omdat zij de toekomst zijn. Het 

geeft veel energie en hoop voor de toekomst 

om te zien hoe gedreven zij zijn. Door het 

directe contact met de jongeren krijg je een 

beter zicht op wat er leeft bij hen. Dat is 

enorm belangrijk voor een bedrijf als Deloitte 

dat elk jaar enkele honderden schoolverlaters 

aanwerft. Dicht bij die generaties staan en 

begrijpen wat hen drijft is cruciaal. 

“Als ‘Vlajo-vrijwilliger’ stimuleer je onderne-

merszin bij jongeren via coaching en kom 

je ook in contact met frisse ideeën en zie je 

welke kijk nieuwe generaties hebben op o.a. 

ondernemen. Het is een mooie wisselwerking 

in twee richtingen. Wij delen onze ervaring en 

studenten komen met nieuwe inspiratie en 

innovatieve ideeën.”

“Als professional is het belangrijk om mee 

te zijn met marktevoluties en ook gelinkt te 

blijven aan (de noden en verwachtingen van) 

opkomende generaties. Ondernemerschap is 

een waarde die wij zelf onderschrijven binnen 

Deloitte, en als ‘Vlajo-vrijwilliger’ kan je jouw 

kennis en ervaring delen met jongeren om zo 

ondernemingszin te stimuleren.” 

Kristel De Bleser 
COMMUNITY MANAGER STARTERS 
& IHUB BNP PARIBAS FORTIS

“Ik vind het fantastisch om een groep 

beginnende ondernemers te coachen.” 

“Studenten weten als geen ander hoe het is 

om tegen moeilijkheden aan te lopen. Ik bied 

hen graag een luisterend oor en doe hen inzien 

dat in dialoog gaan met ervaren ondernemers 

zeer inspirerend kan werken. Als coach 

probeer je het beste uit je studententeam 

naar voren te halen. Jongeren coachen die 

zichzelf willen ontwikkelen en ze ook actief 

aan de slag zien gaan met jouw concrete tips, 

daar doe ik het voor! Als jongeren hun eigen 

talenten nog meer gaan ontdekken en daar 

op beginnen te vertrouwen, daar haal je zo 

veel voldoening uit als coach!”   

“Mijn deelname als coach heeft ook bepaalde 

skills bij me aangescherpt. Elk individu maar 

ook elk project is anders. Daardoor leer je 

telkens weer om andere, betere vragen te 

stellen. Het is de kunst om met de juiste 

vragen te weten te komen wat zij voor ogen 

hebben, wat hun grote ambitie is.”

“Vlajo is al jaren een mooie partner van 

BNP Paribas Fortis, we zijn terecht fier om 

gedurende al die jaren samen studenten te 

kunnen verder helpen. Ik kan het alleen maar 

andere bedrijfsmensen aanraden zich ook als 

droomcoach op te geven en hun levenserva-

ringen te delen met leerlingen en studenten.  

Het kan inspirerend werken voor de studen-

ten(teams) zelf, maar zeker ook voor de coach 

kan het verrijkend zijn!” 

Alumni 
Veel gewezen student-ondernemers blijven 
na het afstuderen actief in hun onderneming, 
creëren een nieuwe onderneming, of beslissen 
om te gaan werken in een start-up. Eenmaal 
besmet door het ondernemersvirus, blijft 
de besmetting nog een lange tijd nawerken. 
Deze jongeren zien ondernemerschap als een 
realistische carrièreoptie. Bovendien steken ze 
door hun enthousiasme ook andere leerlingen en 
studenten aan.

RACCOONS  
HET INNOVATIEVE TECHBEDRIJF VAN 
ONDERNEMEND DUO SAM EN MICHIEL

Wie in België bezig is met innovatieve informatica, 

kan niet naast Raccoons kijken. Wie zijn de twintigers 

bij wie bedrijven komen aankloppen voor nog 

onbekende technologieën? Raccoons werd opgericht 

door jeugdvrienden Sam Hendrickx en Michiel 

Vandendriessche. Deze sympathieke en goedlachse 

buurjongens van weleer, hebben een duizelingwek-

kend ondernemerstraject afgelegd en staan nu samen 

aan het hoofd van de innovatiegroep Raccoons. Dat 

is een koepelbedrijf met negen ondernemingen in 

de portefeuille. Maar hun grote ondernemersavon-

tuur begon zeven jaar geleden door hun deelname 

aan Start Academy met Skola, een online platform om 

les geven en volgen in kunstacademies efficiënter en 

aangenamer te laten verlopen. “Ons project werd alvast 

leuk onthaald omdat wij al een operationeel platform 

hadden, met gebruikers, waarvan sommigen zelfs 

bereid waren om ervoor te betalen. Het Start Academy-

traject heeft ons enorm veel bijgebracht”, zegt Michiel, 

“zoals de wettelijke omkadering van een onderneming. 

Je kan er beroep doen op de vakkennis van experten 

en krijgt er een persoonlijke coach die je met raad en 

daad bijstaat. Je leert er presenteren. Tot op de dag van 

vandaag plukken we hiervan nog de vruchten! Je krijgt 

haarfijn uitgelegd hoe je een ‘pitch’ opbouwt: hoe breng 

je die best, hoe overtuig je een jury. Een ‘businessplan’ 

opstellen. Je krijgt eerst de theorie te zien, daarna moet 

je het natuurlijk zelf doen. Voor ons was dat toch danig 

uit onze comfortzone komen: even alle code aan de 

kant en een heel ander facet van ons bedrijf verkennen. 

Dagenlang hebben we zitten werken aan ons onder-

nemingsplan. Het werd vervolgens doorgelicht door 

specialisten en dat leverde ons waardevolle feedback op. 

Ook bij de uitwerking van ons financieel plan werden we 

bijgestaan. In het begin onderschatten we onze kosten. 

Geheel terecht werden we dan ook naïef genoemd. Maar 

ook dit was alweer een waardevolle leerschool!”

“ We kunnen echt wel zeggen dat het Start 
Academy-traject voor ons één van de 
meest gedenkwaardige belevenissen 
uit ons leven is geweest. De stappen 
die we toen hebben gezet op zo’n korte 
tijd, het is echt fantastisch! We kunnen 
niet genoeg benadrukken hoeveel 
voordelen het heeft om deel te nemen 
aan ondernemerswedstrijden. Studenten 
hebben niets te verliezen, zelfs geen 
geld, het is enkel een tijdsinvestering. 
Doe het gewoon, je leert er zóveel uit!”
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“Ook na Start Academy zijn we Skola verder blijven 

uitbouwen. Op vrije dagen en in het weekend 

doorkruisten we heel Vlaanderen om Skola voor te 

stellen bij toekomstige klanten. Nieuwe contracten 

werden afgesloten en op ons hoogtepunt zaten er 

een kleine 10.000 leerlingen op ons platform. Op een 

bepaald moment belandden we op een tweesprong. 

Met Skola waren we eigenlijk aan het plafond gekomen 

van ons marktpotentieel maar toch bleef dit project veel 

van onze tijd vragen. Ondertussen, in 2016, hadden we 

ook een nieuw concept klaar om er een apart bedrijf 

voor op te richten. Met ‘Raccoons’ wilden we dienst-

verlening aanbieden rond nieuwe technologieën, zoals 

AI (artificiële intelligentie), slimme robots en dergelijke 

meer, om grote bedrijven te ondersteunen. Wij zagen dat 

daar echt veel groei mogelijk was. Beide ondernemingen 

hebben we draaiend gehouden tot na we afgestudeerd 

waren, maar uiteindelijk hebben we besloten om Skola 

van de hand te doen. De IT-verantwoordelijken van een 

school uit ons toenmalig klantenbestand hebben het 

van ons overgekocht en zorgen er tot op de dag van 

vandaag voor dat Skola blijft verder bestaan”, aldus Sam.

“Vandaag runnen we Raccoons nog steeds met ons 

twee. We zijn intussen al flink gegroeid en hebben 40 

mensen in dienst. Raccoons is een groep van tech-

nologiebedrijven waarvan ieder zich toelegt op een 

bepaalde technologie of methodologie. We bouwen 

voor grote nationale spelers maatwerkoplossingen 

met onder andere AI, chatbots en AR (augmented 

reality). We streven ernaar mee te zijn met al die nieuwe 

technologieën zodat we klanten kunnen helpen met het 

bouwen van oplossingen voor hun specifieke noden. 

En ook vandaag nog passen we toe wat we met Start 

Academy hebben geleerd: van pitchen tot het opstellen 

van het ondernemings- en financieel plan, concurren-

tieanalyse… al is het dan wel binnen een veel grotere 

onderneming.”

SOFIE FAMIL:  
ALLES IN HUIS VOOR JOUW NIEUWE 
THUIS

Een neus voor ondernemen en een flinke portie durf. Dat 

is wat Vlajo-alumnus Sofie Famil zo typeert. Vandaag is 

ze zelfstandig vastgoedmakelaar. Haar kantoor Famil 

Immo is in maart 2021 opgestart. Vol enthousiasme 

vertelt ze over haar ervaringen met ondernemerschap 

zowel op school als daarbuiten.

“Twee keer heb ik deelgenomen aan een Vlajo-project. 

De eerste keer was in de middelbare school, ik volgde 

toen Handel aan de Jozefienen in Brugge. Daar hebben 

we met de klas een Mini-onderneming uitgebaat: 

Shock-Là (2014). Met deze onderneming verkochten we 

een uitgebreid assortiment chocoladeproducten. Ik was 

er commercieel directeur en heb in die functie wel wat 

opgestoken over marketing. En ook aan HOWEST, tijdens 

mijn studies netwerkeconomie nam ik, samen met 4 

medestudenten, deel aan het SBP-project van Vlajo. In 

dat kader hebben we ‘We Care’ opgericht, waarmee we 

een ‘doe-boek’ hebben ontworpen om dementerende 

mensen dichter bij hun familie te brengen. 

“ Het SBP-project is een project waar 
ik enorm veel van opgestoken heb. Ik 
ben ook iemand die goed en graag ‘al 
doende’ leert.”

Sofie geeft graag nog enkele wenken mee voor een 

succesvolle ondernemende start. “Niet bang zijn om 

je te informeren en om over je plannen te praten met 

iemand die  ervaring heeft terzake. En kijk ook eens 

naar je concullega’s, wat doen zij precies. Het is ook 

belangrijk om op voorhand voldoende ingelicht te zijn. 

In de praktijk komt dat neer op een goed uitgewerkt 

business- en financieel plan. Je moet een duidelijk 

beeld hebben van hoe je de schulden gaat vereffenen. 

Voor mezelf vond ik het opportuun om te weten hoeveel 

huizen ik moet verkopen om rond te komen per maand: 

kortom een duidelijk zicht hebben van je opbrengsten 

en je kosten. En last but not least, goede communicatie 

is essentieel om je ondernemende plannen tot een 

succesvol resultaat te brengen!”

ZEEPBARON: DÉ WEBWINKEL 
VOOR SCHOONMAAK- EN 
VERZORGINGSPRODUCTEN

Je bent jong en je hebt een ondernemersidee. Op 

dat moment vat je de koe bij de horens en doe je er 

wat mee. Stan Verbruggen uit Leest, zaakvoerder van 

startup ‘Zeepbaron’, weet er alles van. Met Zeepbaron is 

Stan niet aan zijn proefstuk toe. Via Vlajo’s traject van 

de Mini-onderneming ondervond hij, hoe het is om een 

eigen studentenonderneming te leiden. 

“Bij Ursulinen Mechelen, in het 6de jaar Business 

Economics (2017) baatte ik samen met 4 klasgenoten 

onze Mini-onderneming ‘Amokmakers’ uit. Wij 

verkochten personaliseerbare mokken. “Voor mij was 

de Mini-onderneming een leerrijke ervaring met tal 

van voordelen. Je kan de theorie die je in het 5e en 6e 

jaar secundair onderwijs hebt geleerd toepassen in de 

praktijk. In de context van de Mini-onderneming leer 

je je klasgenoten op een andere manier kennen, zo zie 

je bijvoorbeeld wanneer er deadlines gehaald moeten 

worden, wie deze tracht na te komen en wie niet. Je leert 

jezelf ook beter kennen! Iedereen in de groep bekleedde 

een bepaalde functie, ikzelf was financieel directeur, 

maar ik merkte al gauw dat ik bij alles betrokken wilde zijn. 

En je leert de basis van boekhouden: een ondernemer 

moet zijn eigen cijfers ‘begrijpen’. Administratie is niet 

altijd leuk maar het is noodzakelijk om alles op orde te 

hebben, zeker in het kader van financiën.

“ Deelnemen aan de Mini-onderneming 
heeft voor mij de stap veel kleiner 
gemaakt om nu zelf een eigen zaak te 
starten.”

“Vorig academiejaar heb ik het heft in handen genomen 

en mijn eigen zaak Zeepbaron opgericht, dé webwinkel 

voor schoonmaak- en verzorgingsproducten. Om de 

verkoop nog een extra duwtje in de rug te geven, 

verkoop ik sinds januari 2021 ook via bol.com, wat echt 

wel goed loopt. Stan geeft graag nog enkele tips mee 

voor jonge (Mini-)ondernemers. “Doe met volle goesting 

mee, je komt immers in aanraking met zóveel aspecten 

uit de praktijk. De raadgevingen van de begeleiders 

zijn absoluut een mooie troef. And last but not least, 

een goede administratie is heel belangrijk: als die niet 

in orde is, heeft dat uiteindelijk ook gevolgen voor de 

onderneming.”
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IZI-FIT:  
ALS HET ÉCHT GOED MOET ZITTEN

“Ondernemen is zien wat iedereen ziet en daarmee 

doen wat niemand anders doet.” Zo luidt een quote uit 

het Vlajo handboek. Dat moeten ze bij IZI-Fit aandachtig 

gelezen hebben, want deze jonge onderneming brengt 

meegroeirompers op de markt. Zaakvoerders zijn 

Laurens Ilsbroekx, Arwen Droogmans en Seppe Lecis. 

“We waren met 5 toen we IZI-Fit oprichtten, in 2019, 

in het kader van Vlajo’s SBP-traject. Tijdens de brain-

stormsessie om tot een ondernemersidee te komen, 

kwamen we uit op het feit dat kinderen, zeker in het 

eerste levensjaar, verschrikkelijk snel uit hun kleren 

groeien, terwijl ze kwalitatief nog goed zijn. Vervolgens 

zijn we gaan kijken naar welk kledingstuk ieder van ons 

heeft gedragen (zowel jongens als meisjes). Daar kwam 

het rompertje uit,” vertelt Seppe. “De productie van het 

eerste prototype gaf ons een gevoel van voldoening, en 

het smaakte naar meer. Dus hebben we twee meegroei-

rompertjes geproduceerd. 

“ Het SBP-gebeuren bood een zeer 
leerrijk traject. Het zorgde ervoor dat 
we redelijk risicoloos konden proeven 
van het ondernemersverhaal. Je leert 
samenwerken in een andere context dan 
normaal, aangezien je echt iets moet 
gaan ontwikkelen. Je leert assertief 
zijn, efficiënt werken, hoe je moet 
communiceren in bedrijfscontext zoals 
onderhandelen en vergaderen en je leert 
bovenal durven! Bovendien was het leuk 
voor ons om de Vlaamse finale te winnen 
en door te stromen naar de Europese 
finale in Oslo.”

“Doorstarten met IZI-Fit was een weloverwogen keuze. 

Van de oorspronkelijke bezetting van 5 medewerkers, 

zijn er 3 overgebleven om onze zaak verder uit te 

bouwen. Na enig onderzoek hebben we een boekhoud-

kantoor ingeschakeld om ons te helpen onze huidige 

onderneming op te starten. We verkopen via onze eigen 

webshop en via alle JBC-filialen. Onze toekomstdroom 

voor IZI-Fit is een volledige lijn van babykleding op te 

zetten, volledig gemaakt van duurzame materialen en in 

eigen land.”
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Basisonderwijs 
Ondernemingszin stimuleren dat doet 
Vlajo als van jongs af aan. Creativiteit van 
kleuters uitdagen in een bouwhoek, de 
organisatie van een onthaalmoment in 
handen van kinderen geven, leerlingen van 
de lagere school uitdagen om hun eigen 
schoolfeest in elkaar te steken…  

Voor de Vlajo-wedstrijd werden de kinderen van 

het kleuter- en lager onderwijs voor een heuse 

uitdaging geplaatst. Wat als kartonnen dozen 

de enige leermiddelen van kinderen waren? De 

kleuters moesten in een filmpje laten zien dat ze 

hun juf/meester zo weinig mogelijk nodig hebben. 

Van het verzamelen van ideeën tot het maken 

van een plan en de uitwerking ervan moest in de 

handen van de kinderen liggen. Zij toonden hoe 

zelfstandig ze al zijn op hun jonge leeftijd. Twee 

wedstrijden, waar dus ook twee winnaars zijn 

uitgekomen!

DÉ MEEST ONDERNEMENDE 
KLEUTERKLAS: 3E KLEUTERKLAS 
BSGO DE REGENT TE GINGELOM

DÉ MEEST ONDERNEMENDE KLAS: 
6E LEERJAAR VBS DE STAPSTEEN 
TE VELDEGEM

“ Als je hen de ruimte en het 
vertrouwen geeft, zal je zien dat 
ze ook op hun leeftijd al zeer 
zelfstandig kunnen zijn.” Juf Inge

BEKIJK DE AFTERMOVIE  
MET DE 2 WINNAARS

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 

HOOGTEPUNTEN  
2020 – 2021
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 ` Deloitte Innovation Award 2021 werd 

gewonnen door Mini-onderneming MagnéClé 

van Spes Nostra Kuurne

NEUHAUS-TOPMAN GEEFT AFTRAP 
VOOR ‘ONDERNEMERS VOOR DE 
KLAS’

Ignace Van Doorselaere, CEO van pralinefabrikant 

Neuhaus, gaf begin januari 2021 de eerste gastles 

van Ondernemers voor de Klas. Van Doorselaere gaf 

de laatstejaarsleerlingen van het Heilig Hartcollege 

in Tervuren les over het belang van ondernemer-

schap en ondernemingszin. Het was het startschot 

van de 11e editie Ondernemers voor de Klas, het 

grootste onderwijsproject tussen scholen en 

bedrijven in Vlaanderen. In totaal gaven 450 bekende 

en minder bekende ondernemers, bedrijfsleiders 

en professionals 600 gastlessen aan laatstejaars 

secundair en studenten hoger onderwijs. Bedoeling 

is jongeren een breder beeld te geven van wat 

ondernemen en werken in een onderneming 

betekent, ze uit te leggen welke vaardigheden 

belangrijk zijn op de werkvloer, maar vooral om hen 

goesting te doen krijgen om ondernemend te zijn. 

Ignace Van Doorselaere gaf de jongeren een 

duidelijke boodschap mee: 

“ Vertrek altijd vanuit jezelf. Wie ben je, 
wat doe je graag. En doe altijd waar 
je echt in gelooft. Leef het leven dat 
je zelf wenst, niet dat wat anderen 
van je verwachten. Ondernemerschap 
start met dromen, oplossingen 
zoeken voor je frustraties, en ideeën 
bedenken voor dingen die nu nog niet 
bestaan maar wel zouden moeten 
bestaan. En het is ook aanvaarden 
dat het af en toe niet lukt. Ga ervoor 
als je een idee hebt en omring jezelf 
met de juiste mensen die jou advies 
geven en oplossingen aanreiken. Volg, 
ook bij je studiekeuze, altijd je hart. 
Maar weet dat succes niet vanzelf 
komt, je moet in jezelf investeren.” 

58 SCHOLEN SCHREVEN 
ZICH OPNIEUW IN VOOR DE 
TALENTENSTAGE ALBERT HEIJN 

Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet 

vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseerde 

Vlajo voor het 7e jaar op rij talentenstages in 

Albert Heiin. Jammer genoeg gooide het COVID-19 

virus echter roet in het eten. Desondanks namen 

de meeste klassen wel deel aan de interactieve 

lessen zodat kinderen over zichzelf leerden volgens 

verschillende kwaliteiten. Bij de talentenstage ligt 

de klemtoon niet op het klaarstomen van kinderen 

voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken 

van kwaliteiten en het maken van sterke positieve 

keuzes. Dankzij de steun van Albert Heijn kunnen 

we in het schooljaar 2021-2022 opnieuw de 

talentenstage live laten doorgaan. Waarbij leerlingen 

uit de 3e graad basisonderwijs een halve dag stage 

lopen in één van de winkels van Albert Heijn.

Secundair onderwijs 
DÉ MINI-ONDERNEMING VAN HET JAAR 2021:  
R-CYCLE | GO! ATHENEUM KEERBERGEN www.rcycle.be 

De Mini-onderneming R-Cycle is het paradepaardje 

van zes jonge ondernemers uit het zesde middelbaar 

van GO! Atheneum Keerbergen. Ze halen oude 

fietsbanden op bij lokale winkels en geven deze een 

nieuw, trendy leven als riem zodat hij niet op de 

afvalberg belandt. Al hun riemen zijn ambachtelijk 

gemaakt door de miniondernemers. Hierdoor is 

iedere riem uniek en handgemaakt. Ze hopen 

mensen met hun upcycling bedrijf ook bewust te 

maken van ieders impact op de aarde. The future is 

up, upcycling! 

ONTDEK DE WINNAAR R-CYCLE 
& BEKIJK DE AFTERMOVIE 
FINALE ‘MINI-ONDERNEMING 
VAN HET JAAR 2021’ 

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 

Tijdens de slotshow van de Vlajo Awards 2021 

werden ook 4 Signature Awards uitgereikt door 

partnerbedrijven Nationale Loterij, Euroclear, BNY 

Mellon en Deloitte.

 ` Nationale Loterij Award 2021 werd gewonnen 

door Mini-onderneming Blomning van OLVI Pius 

X Zele

 ` Euroclear reikte de Diversity & Inclusion Award 

2021 uit aan Mini-onderneming Meet Farmers van 

Land- en Tuinbouwinstituut Oedelem

 ` BNY Mellon Client Excellence Award werd 

gewonnen door Mini-onderneming Walk&Wear 

van Virgo+ Vilvoorde
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Tech You, Cronos, ETION, Johnson & Johnson, Bemas, 

IBM, Pulse Foundation, Technopolis, Volta en VKW 

Limburg. Meer dan 100 bedrijven namen deel waaronder 

enkele grote namen zoals Vandemoortele Groep, IBM, 

Agfa-Gevaert, Toyota, BASF Antwerpen, Borealis, 

Chemours, Datwyler, Evonik Antwerpen, INEOS, Janssen 

Pharmaceutica, JSR Micro, Proviron, Rousselot, Sanofi, 

SCK-CEN, Tessenderlo Kerley International en Triple 

Helix.

Peter Coenen, directeur Vlajo: “Ondernemerschap 

en STEM zijn in deze uitdagende tijden actueler dan 

ooit. In moeilijke omstandigheden overtreffen we met 

deze STEM-editie van ‘Ondernemers voor de Klas’ alle 

verwachtingen met in totaal bijna 60% meer gastlessen 

in vergelijking met vorige keer. We zijn bijzonder 

dankbaar voor de inzet van onze ondernemers om 

ondanks de coronacrisis als gastspreker voor de klas 

te staan, met mondmasker of digitaal. En we danken 

onze drukbezette leerkrachten en scholen voor hun 

engagement om dit STEM-initiatief voluit te steunen. 

Want STEM-beroepen zijn de beroepen van de 

toekomst.”

LEERLINGEN SINT-JANSCOLLEGE 
MELDERT EINDIGEN OP KNAPPE 3E 
PLAATS TIJDENS BOEING ONLINE 
INNOVATIEKAMP

3 Vlaamse leerlingenteams namen deel aan het 

BeNeLux Online Innovatiekamp, georganiseerd door JA 

Europe in samenwerking met vliegtuigbouwer Boeing. 

Team ‘The Big Boeing Theory’ van het Sint-Janscollege 

in Meldert eindigde op een knappe 3e plaats.  

Via dit initiatief wil men jongeren inspireren voor STEM 

en hen uitdagen om creatieve oplossingen te bedenken 

om de beleving van vliegtuigpassagiers te verbeteren. 

In totaal werden 45 leerlingen uit België, Luxemburg 

en Nederland geselecteerd om deel te nemen aan dit 

Online Innovatiekamp. Zij werden uitgedaagd om hun 

ondernemende en STEM-vaardigheden te gebruiken 

om oplossingen voor de luchtvaartsector te bedenken. 

Er werd de jongeren gevraagd om de passagierserva-

ring te verbeteren door het interieur van het vliegtuig 

aan te passen en meer bagageruimte te voorzien. De 

45 getalenteerde leerlingen werkten gedurende twee 

dagen online samen met werknemers van Boeing en 

presenteerden hun oplossingen aan een professionele 

jury.

Team ‘The Big Boeing Theory’ van het Sint-Janscollege 

in Meldert eindigde op een knappe 3e plaats. Proficiat 

aan de winnende leerlingen en de begeleidende 

leerkracht: Idris Christiaensen, Kato Vankerschaver, 

Yasmine Vastmans, Ewout Gryson, Auke Schols, Simon 

Haegeman en leerkracht Leen Swellen. Ze maakten 

indruk op de jury met hun voorstel om de passagiers-

ervaring te verbeteren door het interieurontwerp van 

het vliegtuig te veranderen en zo meer opslagruimte per 

stoel te creëren.

Met Ondernemers voor de Klas worden ruim 20.000 

jongeren bereikt. Naast Ignace Van Doorselaere stonden 

nog andere grote namen voor de klas waaronder Herman 

Van de Velde (Van de Velde Group), Bart Claes (JBC) en 

Didier Engels (Engels Ramen & Deuren).

Uit evaluatie van het project bij de leerlingen, leerkrachten 

en docenten uit de deelnemende scholen blijkt dat het erg 

belangrijk is dat de bedrijfswereld dergelijke initiatieven 

blijft nemen en het contact met het onderwijsveld en 

leerlingen/studenten uitbouwt. Op die manier krijgen 

ze immers een veel beter beeld van de verwachtingen 

die in het werkveld leven. Ook het belang dat gehecht 

wordt aan de juiste arbeidsattitude en ondernemende 

competenties voor de uitbouw van een loopbaan, is voor 

veel leerlingen/studenten een eyeopener. Leerkrachten 

en docenten duiden tevens aan dat dergelijke initiatieven 

zorgen voor een meer bewuste studiekeuze bij jongeren.

IN DE PERS | 11 januari 2021 

Kanaal Z

‘Ondernemen vergt verbeelding’ 

450 ondernemers staan de komende weken 

voor scholieren uit een zesdejaar. Het project 

‘Ondernemers voor de klas’ moet jongeren op de 

drempel naar het hoger onderwijs warm maken 

voor het ondernemerschap in de brede zin van 

het woord. De aftrap, in het Heilig Hartcollege 

van Tervuren, was voor Ignace Van Doorselaere, 

vandaag CEO van pralineproducent Neuhaus. 

IN DE PERS |  11 januari 2021  

ROB TV

De COVID-19-pandemie is een 

harde leerschool. Hoe ziet 

topondernemer Ignace Van 

Doorselaere zijn vak voor en 

na? Wat had hij graag op 18-jarige leeftijd geweten 

en welke lessen deelt hij met jongeren? Vandaag 

staat de CEO bij pralinefabrikant Neuhaus voor de 

klas in Heilig Hartcollege Tervuren. In een gastles 

maakt hij scholieren duidelijk wat later in het 

bedrijfsleven van hen wordt verwacht en geeft hij 

tips om te ondernemen.

AFTERMOVIE KICK-OFF 
ONDERNEMERS VOOR DE KLAS

Scan de QR code met 
je camera op je mobiele 
telefoon 

9.000 LEERLINGEN ONTDEKKEN WAT 
STEM VOOR HUN TOEKOMST KAN 
BETEKENEN

Leerlingen uit het secundair onderwijs warm maken voor 

een carrière in techniek, technologie en wetenschappen. 

Met die ambitie gingen 200 bedrijfsmensen uit de 

STEM-industrie en technische sectoren (online) voor 

de klas staan. Hun verhalen waren de moeite waard en 

vormden een inspiratiebron voor zo’n 9 000 Vlaamse 

leerlingen.

Kennismaken met STEM en informatie krijgen over de 

toekomstmogelijkheden die STEM-studierichtingen 

bieden, dat is de doelstelling van het onderwijsproject 

STEM Ondernemers voor de Klas. Een Vlajo-initiatief 

in samenwerking met verschillende STEM-partners 

waaronder Alimento, essenscia vlaanderen, Agoria 
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SMALL BUSINESS PROJECT VAN HET JAAR 2021:  
SPENCIVINO | UNIVERSITEIT HASSELT www.spencivino.jimdosite.com 

Spencivino is een jonge start-up van vijf studentes 

handelswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. 

Hun hippe wine-dispenser werkt op basis van 

argongas waarmee een geopende fles wijn meerdere 

weken kan bewaard worden. Er is ook een tap aan 

verbonden om de wijn in de gewenste hoeveelheid 

te schenken zonder te raken aan de parameters 

voor de bewaring. “Het apparaat stoppen we in een 

mooi design, zodat het een pronkstuk is op je kast. 

Onze wine-dispenser is ook zeer geschikt voor wijn-

liefhebbers die over duurdere flessen beschikken, 

en beetje bij beetje willen genieten van hun unieke 

product”, besluiten Amber Cuppens, Emma Lowist, 

Lauren Boes, Maud Hinoul en Pauline Roman. 

ONTDEK DE WINNAAR 
SPENCIVINO & BEKIJK DE 
AFTERMOVIE VAN FINALE 
‘SMALL BUSINESS PROJECT 
VAN HET JAAR 2021’  

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 

Hoger onderwijs 
WINNAAR START ACADEMY  2021: HOMATE | HOGESCHOOL GENT  
www.homate.be 

De jonge start-up Homate heeft de 12e  editie van 

Start Academy gewonnen, onze ideeënwedstrijd 

georganiseerd in samenwerking met BNP Paribas 

Fortis. Uit (maar liefst) 157 studententeams werden 

studiegenoten Gauthier Tijtgat en Seppe De Cock 

van Hogeschool Gent tot grote winnaar uitgeroepen. 

Zij bedachten samen een oplossing voor een veel-

voorkomend probleem binnen de domotica. Omdat 

grote spelers zoals Google en Amazon slechts 

met een handvol merken samenwerken, kan het 

gebeuren dat je meerdere besturingssystemen 

moet aanschaffen om al je apparaten vanop afstand 

te besturen. Daarom ontwikkelden ze een systeem, 

Homate, waarmee je al je apparaten vanuit 1 plek 

kan besturen. Homate is de draadloze totaalop-

lossing om woningen of gebouwen duurzamer en 

slimmer te maken. Met de zelfontwikkelde controller 

zorgen Gauthier Tijtgat en Seppe De Cock voor een 

betaalbaar en laagdrempelig smart home systeem. 

Het winnende team ging aan de haal met 1.500 

euro cash en een mooie consultancy cheque van 

Deloitte en Linklaters. Alle finalisten ontvingen ook 

een tankkaart van Total t.w.v. €500.

ONTDEK DE WINNAAR HOMATE 
& BEKIJK DE AFTERMOVIE VAN 
FINALE START ACADEMY 2021  

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 
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LABEL YOU WINT VLAJO ALUMNI 
ENTREPRENEURSHIP AWARD

www.labelyouofficial.com 

Label You brengt een genderneutrale kledinglijn op 

de markt onder het motto “be your own label”. Met 

een knap filmpje, een maatschappelijk relevante 

boodschap en bakken vol ambitie wisten de 

enthousiaste student-ondernemers van Label You 

de jury te overtuigen. De hoofdprijs? Label You kan 

hun start-up kickstarten in het netwerk van co-wor-

kingspace Fosbury & Sons. 

STUDENTEN WINNEN ONLINE FOOD 
AT WORK INNOVATION BOOTCAMP 
MET STRAFFE EMPLOYER 
BRANDING-STRATEGIE VOOR LOTUS 
BAKERIES

120 studenten uit heel Vlaanderen namen deel 

aan het Online Food At Work Innovation Bootcamp, 

georganiseerd door Alimento en Vlajo. De studenten 

lieten hun creativiteit los op business cases, 

aangereikt door 3 topbedrijven uit de voedings-

industrie: Lotus Bakeries, Greenyard Prepared en 

Ardo. Op die manier wil men jongeren laten proeven 

van de voedingsindustrie en hen bewust maken 

van het belang van innovatie en creativiteit als 

hoeksteen voor ondernemerschap. Het winnende 

team van dit online innovatiekamp bedacht voor 

koekjesmaker Lotus Bakeries een straffe employer 

branding-strategie met unieke Cookies For Life. “We 

stoppen krasloten in de verpakkingen van Lotus 

Bakeries. Na het krassen verschijnt er een QR-code 

die men moet scannen. Nadien zie je een boeiende 

bedrijfsvideo over Lotus Bakeries en zie je ook 

welke vacatures er beschikbaar zijn. We zouden de 

krasloten ook uitdelen in scholen, op evenementen 

en een regionale mediacampagne op poten zetten”, 

zegt een enthousiaste Eline Vantomme, studente 

aan Hogeschool VIVES.

“ Het was een zeer leerrijke dag. 
Binnenkort stappen we allemaal het 
werkveld in, het is super leuk om eens 
mee na te denken over de problemen 
in het bedrijfsleven. Een mooi 
leerproces voor ons. Super fijn ook 
dat ze onze ideeën apprecieerden.” 
Eline Vantomme, studente aan 
Hogeschool VIVES

BNP PARIBAS FORTIS NIEUWE 
HOOFDPARTNER START ACADEMY

BNP Paribas Fortis zet haar jarenlang partnership met 

Vlajo voort en is de nieuwe hoofdpartner van Start 

Academy. “We waarderen dat BNP Paribas Fortis mee 

wil schrijven aan het succesvolle Start Academy-

verhaal, een combinatie van een ideeënwedstrijd en 

begeleidingstraject die studenten hoger onderwijs 

inspireert en helpt om hun ondernemingsdroom in 

realiteit om te zetten. We zijn ervan overtuigd dat we 

samen met de Ondernemersbank van BNP Paribas 

Fortis, het Start Academy-verhaal enkel maar kunnen 

versterken”, aldus Peter Coenen, directeur van Vlajo.

Ook Bart Ballon, directeur bij De Ondernemersbank 

van BNP Paribas Fortis, is verheugd over de nieuwe 

samenwerking: “Vlajo en BNP Paribas Fortis hebben 

elkaar zeker gevonden in een gezamenlijke missie om 

de ondernemerszin bij jongeren in Vlaanderen aan 

te wakkeren. Ook wij, De Ondernemersbank, willen 

toekomstige ondernemers helpen om een solide 

basis te leggen voor hun activiteit door middel van 

inspiratie en advies van onze experten. Daarom zijn 

we ook zeer blij dat we onze samenwerking met Vlajo 

uitbreiden met Start Academy, waarbij studenten in 

wedstrijdvorm nog een extra duwtje kunnen geven 

aan hun ondernemingsidee. Onze experten staan 

dit academiejaar opnieuw klaar om de vele mooie 

projecten te ontdekken en de studenten te helpen 

hun ondernemingsdroom te realiseren. En we zijn 

natúúrlijk benieuwd wie Homate, de winnaar van 

2021, zal opvolgen. May the best team win!”

SUCCESVOLLE “FUTURE OF...” 
WEBINARREEKS MET DELOITTE

Onze wereld is voortdurend in verandering, dat 

weten en voelen we allemaal. Maar, hoe zal de 

wereld eruit zien in 2030? In samenwerking met 

Deloitte organiseerde Vlajo drie inspirerende sessies 

getiteld “Future of…”, waarbij studenten, docenten en 

onderwijsprofessionals meegenomen werden naar 

de toekomst van 3 ‘hot topics’: The Future of Work, 

The Future of Mobility en The Future of Health. Er 

werd ingegaan op vragen zoals:

 ` Hoe zal het werk en de werkplaats van de 

toekomst er uit zien? Hoe kunnen jongere zich 

hier best op voorbereiden? Welke vaardigheden 

zullen het meest relevant zijn in 2030?

 ` Wat zal de impact van zelfrijdende voertuigen en 

elektrische steps zijn?

 ` Hoe ziet de toekomst van onze gezondheidszorg 

er uit? Welke rol is weggelegd voor duurzaamheid 

en wat zal de impact zijn van innovatie? 

Het waren telkens geweldig webinars waarop 

we in totaal zo’n 250 jongeren mochten 

verwelkomen. Voor herhaling vatbaar dus in 2022! 

SUCCESVOLLE ONLINE 
INSPIRATIEVOORMIDDAG OVER 
ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS 
I.S.M. HOGESCHOOL UCLL 

Op 1 april 2021 organiseerde Vlajo in samenwerking 

met UCLL een gratis online inspiratievoormid-

dag over ondernemend hoger onderwijs voor 

docenten, onderwijskundigen en beleidsmakers 

in het Vlaamse Hoger Onderwijs. Maar liefst 239 

personen schreven zich in voor het event. Doorheen 

de inspiratievoormiddag deelden topondernemers 

Herman Van de Velde (managing director NV Van 

de Velde) en Elisabet Lamote (co-founder Trooper) 

hun inspirerende visie over ondernemend hoger 

onderwijs. Daarnaast leerden de aanwezigen de 

geheimen van Startminds kennen, dé ondernemer-

schapswerking van UCLL. De inspiratievoormiddag 

werd afgesloten met een boeiend panelgesprek 

waarin verschillende visies werden uitgedaagd.  

BEKIJK DE ONLINE INSPIRATIE- 
VOORMIDDAG OPNIEUW

Scan de QR code 
met je camera op je 
mobiele telefoon 

www.start-academy.be

Heeft je ondernemersidee kans op slagen? Een klankbord of coach nodig? 
En kan je een financieel duwtje in de rug gebruiken? 

Start Academy helpt je op weg! 

DEADLINE INSCHRIJVINGEN: 15 FEBRUARI 2021
Wacht niet tot de laatste inschrijvingsdagen.

Post je idee en ga meteen met je coach aan de slag!

LANCEER
JE IDEE...

EN VERDIEN ER
JE EERSTE €1.500 MEE!

     
Hoofdpartner Organisatie Partners

VLAJO_StartAcademy_posterA3.indd   1VLAJO_StartAcademy_posterA3.indd   1 27/10/20   12:3527/10/20   12:35
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Vlajo Awards 2021
Donderdag 6 mei 2021 was D-Day of liever: 
V-Day voor jong ondernemend Vlaanderen.  
De 7e editie van de Vlajo Awards was er eentje 
zonder grote slotshow in Walibi, maar dat 
betekent niet dat we geen oververdiende 
finalisten en winnaars hadden. 

De prijzen voor Dé Studentenondernemingen van 

het Jaar werden uitgereikt in een boeiende live- 

uitzending, gepresenteerd door Eline De Munck. 

Piepjonge ondernemers die een goed onderne-

mingsidee hebben en vastberaden zijn om hiermee 

de wereld te veroveren: dat zijn de finalisten van de 

Vlajo Awards. De winnaars ontvingen hun prijzen én 

een ticket voor de Europese finale uit handen van 

diverse partners. 

De goesting om te ondernemen is duidelijk aanwezig 

bij onze Vlaamse jeugd. De Corona-crisis schrikt hen 

niet af om te ondernemen. Op onze schoolbanken 

zitten veel jongeren met straffe ideeën. Meer nog, 

ze staan ook positief ten opzichte van ondernemen. 

Na maanden van voorbereiding en ontwikkeling van 

hun eigen talenten, manifesteert de leercurve van 

deze jongeren zich in ondernemend gedrag. Meer 

dan 1.900 jongerenteams stonden aan de start 

van een ondernemend Vlajo-leertraject en zagen 

hun idee geleidelijk aan groeien tot een volwaardig 

bedrijfje.

Eline De Munck en Vlajo-collega Yves: 
het presenterend duo van de avond

Minister Crevits maakt dé Mini-onderneming 
van het Jaar bekend: R-Cycle van Koninklijk 
Atheneum Keerbergen 

Spencivino van UHasselt werd uitgeroepen tot 
Dé SBP van het Jaar 2021 

Bart Ballon, directeur bij De 
Ondernemersbank van BNP Paribas Fortis, 
reikte de prijs uit aan de winnaar van Start 
Academy 2021. Proficiat Homate! 

Wie wordt dé SBP van het Jaar 2021? 
Collega Yves maakte een praatje met 
de finalisten 

De prijs voor Meest Ondernemende 
Kleuterkas werd uitgereikt door Hilde 
Van de Velde van Deloitte aan de 3e 
kleuterklas van BSGO De Regent in 
Gingelom. Het 6e leerjaar van VBS De 
Stapsteen in Veldegem ging met de beker 
van Meest Ondernemende Klas naar huis!

In de regiekamer was het alle hens aan dek 

Vlajo-voorzitter Herman Van de Velde en 
directeur Peter Coenen trapten de awardshow af 
met een welkomwoord vanuit de MoJuice studio 
in Leuven

R-Cycle nam de beker mee 
naar huis. Gefeliciteerd! 
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PARTNERS 
IN THE 
SPOTLIGHT

ALBERT HEIJN
Ann Maes,  
Head of Reputation, 
Albert Heijn België

“ Bij Albert Heijn doen we er alles aan om onze 
mensen elke dag fluitend naar het werk te laten 
komen. Door afwisseling, persoonlijke aandacht, 
openheid, positieve energie, coaching en pretti-
ge arbeidsvoorwaarden. De projecten van Vlajo 
bieden jongeren de kans om mee in die wereld 
te duiken. En dat werkt: voor ons en voor hen. 
Wij zetten de jongeren met plezier aan het werk, 
zij leren ons bedrijf en de werkvloer met plezier 
kennen. Wij zijn fan.”

AT&T
Wouter Ghysens,  
Global Project 
Management, AT&T

“ AT&T staat als telecomaanbieder midden in 
de grote digitale transformatie die wereldwijd 
gaande is. Via Ondernemers voor de Klas sessies 
proberen we aan studenten mee te geven wat 
hen op de arbeidsmarkt staat te wachten, en 
wat de noden zijn. Alsook proberen we onder-
nemende studenten te coachen via het Droom-
coach-project. De afgelopen jaren hebben we 
dit telkens ervaren als een win-win voor beide 
partijen, en in Vlajo hebben we de ideale middle-
man/partner hiervoor gevonden.”

BNY MELLON 
Leonique van 
Houwelingen,  
CEO  
BNY Mellon’s European 
Bank

“BNY Mellon is committed to supporting future 
generations of talent. We do this through our 
ten year relationship with Junior Achievement 
Europe. As a company, our global philanthropic 
strategy focusses on building the workforce of 
the future through business and technology skills’ 
sharing. Our long-standing partnership with JA 
Europe brings this to life by engaging hundreds 
of employees, enabling them to share their time, 
talent and experience with young people and 
make a positive impact on the trajectory of their 
future careers. In Belgium, we support Vlajo and 
Les Jeunes Entreprises on which we provide coa-
ching, presentations in classrooms, feedback and 
participate in several entrepreneurial activities. 
BNY Mellon volunteers value sharing their know-
ledge and experience, whilst also being amazed 
by the ongoing creativity of the business ideas of 
students. It was a very rewarding personal expe-
rience to meet these wonderful young people and 
offer them some business insights and advice at 
this early, critical point in their career develop-
ment.”
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Clicla
EVENTSOLUTIONS FOR EVERYONE

CLICLA 
Sabrina Poelvoorde, 
Managing Director, 
Mentoring Systems 

“ Vlajo verdient de steun van elke ondernemer. 
Zij helpen kinderen en jongeren om in een be-
schermde omgeving een besef te krijgen van hoe 
werken in eigen regie in zijn werk gaat. Zo krijgen 
die al een beetje een idee van uit welk hout een 
ondernemer moet gesneden zijn om een onder-
neming te leiden. Daarmee vervult Vlajo een be-
langrijke dienst aan onze maatschappij.” 

DELOITTE
Hilde Van de Velde, 
Chief Purpose Officer, 
Deloitte 

“ Deloitte en Vlajo hebben een jarenlang waar-
devol partnership, waarbij ondernemerschap 
centraal staat. Samen zetten we ons in om on-
dernemerszin bij jongeren te stimuleren. Ons 
partnership gaat veel breder dan enkel finan-
ciële steun. De toegevoegde waarde vinden we 
vooral terug in het coachen en adviseren van 
een nieuwe generatie ondernemers. Het resul-
taat daarvan zien we ieder jaar opnieuw met de 
inspirerende en innovatieve projecten die voor 
de Small Business Projects en de Deloitte Inno-
vation Awards worden ingediend.”

EXPERIS
Johan Vanhuyse, 
Director Experis & Talent 
Based Outsourcing 
Belgium, ManpowerGroup

“ Het is onze passie professionals te begeleiden 
bij de uitbouw van een succesvolle carrière. Met 
Vlajo willen we dat engagement doortrekken naar 
ondernemende jongeren die hun eerste stappen 
zetten naar het bedrijfsleven. Als jurylid bij de 
Small Business Project wedstrijd was ik onder de 
indruk van het enthousiasme en de creativiteit 
waarmee studenten hun eigen business plan 
ontwikkelden en verdedigen. We kijken er dan ook 
naar uit om samen met Vlajo onze ontluikende 
ondernemers een duw in de rug te geven!”

ESSENSCIA 
VLAANDEREN
Ann Wurman, 
Directeur essenscia 
vlaanderen

“ Meisjes en jongens inspireren voor wetenschap 
en techniek, voor chemie en biotechnologie. 
Zodat ze gemotiveerde studie- en beroepskeu-
zes kunnen maken. Het is een maatschappelijke 
uitdaging waarvoor de chemie- en farmasector 
meer dan ooit aansluiting zoekt bij de leefwereld 
van jongeren. Dat doen we uiteraard samen met 
Vlajo, de ideale bruggenbouwer tussen onder-
wijs en bedrijfsleven. Want hoe je het ook draait 
of keert, het is de huidige generatie scholieren 
en studenten die tijdens hun professionele loop-
baan de klimaatdoelen en de circulaire ambities 
uit de Green Deal mee zal moeten realiseren.”

EUROCLEAR
Lieve Mostrey,  
CEO Euroclear 

“ Wij zijn bijzonder trots verbonden te zijn aan 
Vlajo’s programma van activiteiten voor studen-
ten. Ondernemerschap aanmoedigen en erken-
nen als de basis voor innovatie en leidershap, 
is belangrijker dan ooit. Het voorbije jaar onder-
streepten de vrijwilligers onder onze werknemers 
hoe verrijkend en inspirerend deze ervaring met 
student-ondernemers was.”

ETION
Serge Huyghe, 
operationeel directeur & 
expert onderwijs, ETION 

“  Bruggen slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven 
is voor ETION essentieel. Daarom ondersteunen 
we graag praktijkgerichte Vlajo-projecten zoals 
‘Ondernemers voor de Klas’ en ‘Start Academy’. 
Het enthousiasme dat we bemerken bij de deel-
nemende leerlingen, studenten en ondernemers 
toont aan dat we hier echt van een geslaagde 
samenwerking kunnen spreken. Daarom is Vlajo 
voor ETION de ideale partner om ondernemings-
zin en ondernemerschap bij jongeren te stimu-
leren.”

BNP PARIBAS 
FORTIS
Michael Anseeuw, 
Hoofd Retail Banking, 
BNP Paribas Fortis

“ Vlaanderen en België hebben nood aan onder-
nemers. Ondernemers zijn mensen die de toe-
komst veranderen, het leven verbeteren en werk-
gelegenheid creëren door zorgvuldig afwegen 
van kansen en risico’s en door keihard te werken. 
Daarom moeten we een ondernemersmentaliteit 
van jongs af aan bij onze kinderen bijbrengen. 
Vlajo is hét kanaal bij uitstek om dit te doen!”

EXXONMOBIL
Jan Michielsen,  
CEO ExxonMobil Benelux

“ De Sci-Tech Challenge geeft jongeren de kans 
om inzicht te krijgen in het belang van wiskun-
de, wetenschap en technologie voor actuele 
uitdagingen rond energie en mobiliteit. Deze sa-
menwerking met Vlajo biedt ons de gelegenheid 
om de volgende generatie wetenschappers en 
ingenieurs te inspireren om deze uitdaging aan 
te gaan.”
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investment group

KORAMIC 
INVESTMENT 
GROUP
Christian Dumolin, 
Voorzitter en CEO Koramic 
Investment Group

“ Koramic is al sinds jaren zeer gelukkig Vlajo te 
mogen ondersteunen. Vlajo maakt deel uit van 
een internationaal netwerk en vervult een es-
sentiële rol bij het aanleren van ondernemer-
schap aan de jeugd. De toekomst van onze regio 
ligt bij jonge mensen die in hun vakgebied op een 
passionele wijze en met ondernemersspirit hun 
beroep uitoefenen.”

LEUVEN 
RESEARCH & 
DEVELOPMENT 
Paul Van Dun, algemeen 
directeur, Leuven Research 
& Development LRD

“ Studenten stimuleren om ondernemende stu-
denten te worden, is één van missies van KU 
Leuven Research & Development. Jongeren met 
een ondernemende instelling zijn de sleutel voor 
een welvarende maatschappij van morgen, wat 
hun uiteindelijke beroepskeuze ook zal worden. 
Al vele jaren vinden we in deze missie een ideale 
partner in Vlajo.”

LINKLATERS
Pieter Van Den 
Broecke, Partner 
Linklaters

“ Visie, ambitie en doorzettingsvermogen zijn de 
kwaliteiten die je nodig hebt om van een idee 
een onderneming te maken. Als internationaal 
advocatenkantoor promoten wij die kwaliteiten 
intern naar onze mensen toe. Vlajo creëert een 
platform dat ons toelaat om deze ook te stimu-
leren bij jongeren, samen met gelijkgestemde 
bedrijven.”

MANPOWER-
GROUP
Philippe Lacroix, 
Managing Director, 
ManpowerGroup BeLux

“ Onze economie heeft entrepreneurs en in-
trapreneurs nodig. Allebei dragen ze bij tot 
ondernemerschap.  Door ons partnership met 
Vlajo – dat zich heeft opgeworpen als onont-
beerlijke brug tussen onderwijs en bedrijfswe-
reld in Vlaanderen – willen we bijdragen tot de 
ontluiking van nieuwe talenten en de leiders van 
morgen. Hoe? Door onze expertise van de ar-
beidsmarkt te delen en de wil om te leren voort-
durend te stimuleren.”

NATIONALE 
LOTERIJ
Jannie Haek, 
Gedelegeerd Bestuurder 
Nationale Loterij

“ De Nationale Loterij zorgt sinds 1934 voor 
veilig spelplezier en investeert een groot 
deel van de inzet van haar spelers aan al-
lerlei maatschappelijk relevante projecten. 
Wie meespeelt, wint altijd. Spelers geven 
mensen kansen en maken dromen waar.  
Door de jeugd enthousiast te maken voor het 
ondernemerschap zorgt Vlajo ook voor kansen. 
Dat is wat ons verbindt en waarvoor wij staan: 
de toekomst van jonge mensen voorbereiden 
en hen maximale kansen bieden op succes en 
geluk. Want iedereen telt mee!”

MOOVLY 
Geert Coppens, 
Co-founder & CTO, 
Moovly 

“ Om succesvol te zijn moet elke ondernemer 
communiceren naar markt, klanten, partners en 
investeerders. Video is daartoe een van de meest 
doeltreffende formats. Moovly is trots om zowel 
Vlajo als de vele jonge ondernemers hiervoor een 
veelzijdig creatief platform te kunnen aanbie-
den.”

JOHNSON & 
JOHNSON
Peggy van Casteren, 
Head of Community 
Impact, J&J Benelux

“ Meisjes maken het verschil, zeker in technologie 
en wetenschap. We hebben meisjes hard nodig. 
Als sector, maar zeker ook als maatschappij. Ge-
zondheidszorg, klimaat en energie zijn thema’s 
waar wetenschap en technologie een grote bij-
drage aan kunnen leveren. We weten dat rolmo-
dellen heel belangrijk zijn en we hebben sterke 
vrouwen nodig die vertellen waarom zij hebben 
gekozen voor een exacte wetenschap, en wat zij 
bereiken met hun dagelijkse werk. Daarom zijn 
we erg verheugd over ons partnership met Vlajo 
om deze rolmodellen tot in de klas te brengen via 
het STEM Ondernemers voor de Klas-program-
ma.”

PARTENA 
PROFESSIONAL 
Michel Halet,  
CEO Partena Professional

“ Starten als zelfstandige of het oprichten van een 
bedrijf schrikt vele jonge ondernemers af. Er zijn 
echter veel oplossingen die hen kunnen helpen 
om de sprong te wagen. Bij Partena maken we 
onze belofte om ‘te ondernemen met onderne-
mers’ waar dankzij ons partnerschap met Vlajo: 
hiermee informeren en ondersteunen we jon-
geren die een bedrijf willen opstarten, terwijl ze 
nog op de schoolbanken zitten.” 
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TOTAL
Marc Meeùs, 
Verantwoordelijke 
Ontwikkeling KMO België, 
Total

“ Totals ambitie is erkend te worden als een partner 
in duurzame ontwikkeling op sociaal en econo-
misch niveau. We steunen het ondernemerschap 
om een netwerk van KMO’s te laten groeien en 
zich te ontwikkelen. Vlajo geeft ons niet alleen 
de opportuniteit om onze toekomstige business 
partners (klanten, collega’s, leveranciers) te 
ontmoeten maar ook het ondernemerschap als 
mentaliteit te stimuleren in een kennisomgeving. 
Kennis is de enige ‘grondstof ’ die groeit wanneer 
ze gedeeld wordt.”

SOLVAY
Gaëlle De Vos, Head of 
Corporate Philanthropy, 
Solvay

“ Mijn ervaring als jurylid met Vlajo heeft me 
geleerd dat de volgende generatie meerde-
re troeven in zich heeft om de uitdagingen van 
vandaag en morgen aan te kunnen: creativiteit, 
innovatie en ondernemingszin. Vlajo zorgt ervoor 
dat - in samenwerking met bedrijven  - het en-
thousiasme van deze jonge ondernemers een 
juiste plaats krijgt.”

VKW LIMBURG 
Ruben Lemmens, 
gedelegeerd bestuurder, 
VKW Limburg

“ VKW Limburg stelt zijn netwerk graag open voor 
de ondernemers van morgen om zo de toekom-
stige economische slagkracht van de regio mee 
te helpen versterken. We bundelen graag samen 
met Vlajo de krachten om extra hefbomen te 
creëren om studenten te stimuleren te onderne-
men, als entrepreneur of intrapreneur.”

PROVINCIE 
ANTWERPEN
Ludwig Caluwé,  
Gedeputeerde van 
Economie 

“Het is belangrijk dat de ondernemingszin van 
jongeren al op de schoolbanken wordt aange-
wakkerd. De provincie Antwerpen is dan ook een 
trouwe partner van de Vlajo Mini-ondernemin-
gen. Tijdens het schooljaar worden jongeren op 
een creatieve manier gestimuleerd om hun eerste 
ondernemingsstappen te zetten. De beste manier 
om iets te leren, is door het zélf te doen!”

VOKA
Hans Maertens, 
gedelegeerd bestuurder, 
Voka 

“ Ondernemerschap is geen beroep maar een 
roeping. Het is een uitdaging en een manier van 
leven en werken. Ondernemers zorgen ervoor 
dat dingen gerealiseerd worden. Geen praters 
maar doeners. Het aanbod van Vlajo speelt hier 
op in en zorgt ervoor dat de ondernemers van 
de toekomst opstaan. Iedereen ondernemer is 
de slogan van Voka en het aanbod van Voka sluit 
nauwgezet aan bij het pallet aan projecten dat 
Vlajo heeft. Daarom zijn we partner om die die 
opstaan ook effectief te begeleiden naar onder-
nemerschap.”

SKODA
Sarah Burlet,  
Marketing Project Manager,  
Skoda Import 

“  ŠKODA wil als “Simply Clever”-automerk dicht bij 
zijn klanten staan. Als jurylid voor de VLAJO SBP 
heb ik meer voeling gekregen met de bezorgdhe-
den en noden van onze toekomstige klanten. Het 
is erg boeiend en verrijkend om elke keer weer te 
zien hoe deze studenten een probleem met veel 
passie aanpakken en tot inventieve oplossingen 
en producten komen.”

PULSE 
FOUNDATION
Emmanuelle Ghislain,  
CEO Pulse Foundation

“ Geprikkeld worden om te ondernemen,  
start al op jonge leeftijd. Als partner van Vlajo 
steunen we vandaag de visionairen en on-
dernemers van morgen in een wereld die  
hen meer dan ooit nodig heeft. De Pulse 
Foundation is als trotse partner blij Vlajo  
te kunnen bijstaan in de realisatie van  
haar missie.”

TOYOTA
Ann Heylen, 
Ambassadeur Toyota 
Girls STEM the Future 
programme

“ Bij Toyota willen we de diversiteit van onze sa-
menleving weerspiegelen en een inclusieve 
omgeving creëren waar iedereen zich welkom, 
veilig en gehoord voelt. Een van onze uitdagin-
gen, in ons Europees hoofdkwartier te Evere en 
ontwikkelingscentrum te Zaventem is het aantal 
vrouwen in STEM-gerelateerde functies verho-
gen. Via onze samenwerking met JA Europe en 
Vlajo kunnen we Toyota-rolmodellen in contact 
brengen met leerlingen via initiatieven zoals 
STEM Ondernemers voor de Klas, klasbezoeken 
in ons Research & Development-centrum en een 
innovatiekamp.” 
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PROVINCIE 
OOST-
VLAANDEREN
Leentje Grillaert,  
Gedeputeerde van 
Middenstand en EROV 

“EROV zet zich al meer dan 20 jaar in voor het 
ontwikkelen van de vaardigheden bij jongeren 
met ondernemerstalent. Wij zijn trots dat wij dit 
kunnen doen in samenwerking met Vlajo. Zo 
bieden we jongeren de kans om hun talenten 
te ontdekken. We geloven dat het stimuleren 
van nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen én  
creativiteit,  jongeren helpt om de ondernemer in 
zichzelf te ontdekken. Zo staan zij in hun verdere 
carrière sterker in hun schoenen. Met Vlajo 
creëren we een veilige context waar jongeren 
zichzelf kunnen ontplooien, fouten mogen maken 
en kunnen bijleren van leeftijdsgenoten.”

PROVINCIE 
WEST-
VLAANDEREN 
Jean de Bethune,  
Gedeputeerde van 
economie

“Jong geleerd is oud gedaan. Een leven lang 
blijven ondernemen als entrepreneur of intrapre-
neur; dat willen we vanuit het provinciebestuur 
stimuleren. Daarom ondersteunen we Vlajo om 
de ondernemersmindset bij jongeren actief te  
stimuleren en hun ondernemende skills te  
ontwikkelen.”

PROVINCIE 
VLAAMS-
BRABANT 
Ann Schevenels,  
Gedeputeerde van 
economie

“ Vlaams-Brabant is een echte innovatieve ken-
nisregio. Vandaar dat we als Provincie initiatieven 
ondersteunen die het ondernemerschap en de 
economische activiteit versterken en stimuleren. 
Het gezegde zegt: ‘jong geleerd is oud gedaan’. 
Vandaar ook dat we de ondernemingszin reeds 
van op de schoolbanken willen aanmoedigen.”

PROVINCIE 
LIMBURG
Tom Vandeput, 
Gedeputeerde van 
Economie en voorzitter 
POM Limburg

“Ondernemen zit in het DNA van onze provincie. 
Het is een zaak van durven, doorzetten en vooral 
van doen. Binnen het project Vlajo Mini-onder-
nemingen krijgen jonge enthousiastelingen een 
unieke kans om dit te ervaren. Ze proeven van 
het ondernemerschap in de breedste zin van het 
woord en leren hun creativiteit, doorzettings-
vermogen en probleemoplossend denken aan te 
scherpen. Zoiets leer je niet uit boeken maar is wel 
fundamenteel om een nieuwe generatie van eco-
nomische gangmakers klaar te stomen. Hiermee 
slaat Vlajo een belangrijke brug tussen het on-
derwijs en het echte bedrijfsleven. En dat kan het 
provinciebestuur alleen maar onderschrijven. De 
provincie Limburg is om die reden al jaren een 
structurele partner van het project.”
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VLAJO IN 
DE MEDIA
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Colofon

Vlajo vzw
Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw
Innovatie- en Incubatiecentrum
Kapeldreef 60
B-3001 Heverlee (Leuven)
016 29 84 01
info@vlajo.org

ONTWERP
Davine Peleman

DRUKWERK
Drukkerij Heremans

VERLIES ONS NIET UIT  
HET OOG EN VOLG ONS  
OP SOCIALE MEDIA
ZO STAAN WE STEEDS MET  
ELKAAR IN CONTACT! 

Word vriend

Voeg ons toe aan je netwerk

Volg ons

Check onze video’s

De digitale versie van dit jaarverslag  
is beschikbaar via www.vlajo.org

     




