
T IME  TO CREATE  YOUR  STORY

YOU.LEGEND, EEN PROJECT VOOR JONGEREN OP ZOEK NAAR HUN TALENT!

Jongeren moeten hun eigen levensverhaal kunnen en durven schrijven. Daarbij spelen hun ambities, 
passies en de zoektocht naar hun eigen potentieel een centrale rol. Een ONDERNEMENDE HOUDING is 
de noodzakelijke brandstof voor die zoektocht én het uitgangspunt van YOU.LEGEND. Want doen wat 
je graag doet maakt gelukkig.

Het begon allemaal met Jasper Lambrechts (23), een enthousiaste, maar dolende student uit Hasselt die 
in het huidige aanbod van startersprojecten op zijn honger bleef zitten. Massa’s praktische informatie, 
dat wel. Maar een platform om te ontdekken wat je drijft, welke richting je uit wil en welke talenten jou 
in staat stellen het verschil te maken, vond hij niet meteen terug. Met die frustratie klopte Jasper aan bij 
Hans Bourlon en Gert Verhulst van Studio 100. Hun boodschap was simpel. Ondernemen doe je niet op 
de maan, maar in iets wat dichtbij je ligt. Breng jezelf in een positie die je energie geeft. Dat als startpunt 
gebruiken verhoogt je slaagkansen, welke richting je ook uit wil. Even later was YOU.LEGEND een feit.

DIT IS WAT YOU.LEGEND DOET.

YOU.LEGEND helpt om je potentieel te ontdekken: welke “Legend” schuilt er in jou? YOU.LEGEND 
stimuleert om met je talenten aan de slag te gaan en een ONDERNEMENDE HOUDING aan te nemen 
zodat je die talenten maximaal kan ontplooien. 

Ondernemen betekent niet noodzakelijk zelfstandig worden en een bedrijf oprichten, want dat schrikt 
vele jongeren af. YOU.LEGEND wil duidelijk maken dat de zoektocht naar je talenten en het lef om je 
ambities na te streven óók ondernemen is. Meer nog, het is het startpunt richting succesvol onderne-
merschap.

YOU.LEGEND is een samenwerking van Studio 100, Hello bank!, Vlajo en TaPasCity

YOU.LEGEND CONCREET. HET PERSMOMENT: HET STARTSCHOT!

HET BOEK
inspirerende verhalen van ondernemers/Legends met diverse achtergronden die hun 
talenten en passies ontdekten en gebruikten om een eigen bedrijf uit te bouwen in een 
waaier van sectoren.    

DE SCHOLENTOUR 
Jasper zal in het voorjaar van 2018 een reeks lezingen geven voor laatstejaars studen-
ten van middelbare scholen. Jasper vertelt zijn  verhaal, de zoektocht naar zijn eigen 
potentieel. Aanwezige studenten ontvangen een exemplaar van het YOU.LEGEND 
boek.  

SOCIAL MEDIA
we volgen de belevenissen van Jasper via Facebook, Instagram en een vlog. Daarop 
zullen onder meer ontmoetingen te zien zijn met de Legends uit het boek en andere 
mensen die dankzij een ondernemende houding hun dromen hebben nagejaagd.  

DE WEBSITE 
blikvanger op de website  is een  wetenschappelijk onderbouwde test die jongeren een 
tool aanreikt om op zoek te gaan naar hun passie en talent, een essentiële stap om 
succesvol te kunnen ondernemen


