VOOR: STUDENTEN
MET EEN ONDERNEMERSDROOM

Vlajo Step Up
(l)earning by doing
BEN JE
Student aan een Vlaamse
hogeschool of universiteit,
met een concrete
ondernemersdroom?

EN WIL JE
Op kleine schaal, al doende en onder begeleiding,
je idee uittesten/uitrollen in praktijk, voor je de beslissing
neemt om al dan niet je onderneming officieel op te starten?

WEET DAN DAT WIJ
WIE ZIJN “WIJ”?
Vlajo staat voor Vlaamse Jonge
Ondernemingen vzw. Vlajo biedt
praktijkgerichte programma’s aan –
van kleuterklas tot hoger onderwijs
– om ondernemende vaardigheden
bij jongeren aan te wakkeren. Elk
academiejaar nemen meer dan
112.000 jongeren deel aan onze
programma’s!
“Elke student (is) ondernemend!”,
daar gaan we voor met het team
van 4 personen dat specifiek
ten dienste staat van het Vlaamse
Hoger Onderwijs.

Met Vlajo Step Up daarvoor het perfecte kader voorhanden hebben voor jou. Jawel, je kan
echt verkopen en inkomsten genereren gedurende max 2 jaar, onder de vleugels van Vlajo,
zonder dat je al een echte onderneming moet oprichten (BTW-nummer aanvragen, …).
Je hoeft niet aanwezig te zijn op verplichte contactmomenten of lessen, maar bouwt zelf
aan je weg, zoals het een ondernemer betaamt. De behaalde winst is voor jou, na aftrek van
belastingen. Je stapt in en uit als je wil, en verkent zo al doende het terrein waarin je later je
eigen onderneming wil opstarten.
En dat is niet alles, want je hebt ook recht op:
XXBegeleiding door een aan jou toegewezen Vlajo coördinator.
XXHulp bij de boekhoudkundige opvolging, door een Vlajo dossierbeheerder.
XXBegeleiding door een aan jou toegewezen leercoach op je hogeschool of universiteit.
XXCoaching door een ondernemer, met de nodige praktijkervaring in het opstarten van

een onderneming.
XXEen adviescheque om je businessplan voor te leggen aan de experts van BNP (gratis advies);
XXEen handboek en veel meer informatie op een online kennisplatform;
XXEen gratis .be domeinnaam, en zelfs een webshop;
XXEen gratis bankrekening bij BNP;
XXEen inbegrepen verzekering voor al deze activiteiten;
XX…

INTERESSE? AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN:

Joris De Lee
Oost-Vlaanderen
joris.delee@vlajo.org
0492 73 61 62

Karen Dejonckheere
Oost- & West-Vlaanderen
karen.dejonckheere@vlajo.org
0492 73 61 61

Kristof Ooms
Antwerpen & Vlaams-Brabant
kristof.ooms@vlajo.org
0492 73 05 55

Yves Exelmans
Limburg & Kempen
yves.exelmans@vlajo.org
0492 73 05 56

