
HEB JE EEN
zorg dat het

LUKT!
IDEE?

Heb je je ooit afgevraagd hoe het is om ondernemer te worden? En dacht jij waarschijnlijk 
dat het een erg grote uitdaging is? In termen van financiën, personeel en vooral van het 
beschikken over de juiste vaardigheden? Het is inderdaad geen bed van rozen, maar met de 
juiste mindset en de beschikking over de juiste vaardigheden is het het z ker waard om te 
proberen. Wij, de partners uit Frankrijk, Hongarije, Nederland en Slowakije, met hulp van het 
Erasmus + -programma, hebben een doel om je hiermee te helpen.

In het begin was er een idee hoe je jongeren kunt helpen om een bevredigende baan te 
krijgen. We konden niet meer banen creëren, maar vanuit onze eigen rol als ondernemer en 
bovendien met veel ervaring in het ontwikkelen van trainingen en situaties op de arbeids-
markt, besloten we om een trainingsprogramma te maken, gericht op de ontwikkeling of 
verbetering van ondernemersvaardigheden. Het trainingsprogramma is gebaseerd op dis-
cussies, rondetafelgesprekken en vragenlijsten geïmplementeerd in elk partnerland (FR, HU, 
NL, SK). Wij hebben hierbij ook rekening gehouden met studies naar ondernemerskansen 
voor jongeren in de EU. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de training je zal helpen deze uitdagingen aan te gaan en  je 
vaardigheden zal verbeteren en je meer vertrouwen zal geven bij het starten van je eigen 
bedrijf.w
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VOOR WIE IS HET?
Het trainingsprogramme is geschikt voor iedereen die zijn ondernemersvaardigheden wil verbeteren. 
Maar we hebben het ontwikkeld met de volgende doelgroepen in gedachten.
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Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie Deze website geeft uitsluitend de mening van de projectpartners weer en de Commissie 
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die zich daar bevindt. 
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HET IDEE

WIE KAN MIJ HELPEN?

EEN DAG VAN EEN ONDERNEMER

HET BOUWEN VAN EEN MERK

PRAKTISCHE STAPPEN

DE KLANTEN

HOE KAN MIJN BEDRIJF
ERUIT ZIEN?

HALLO WERELD!

TOT ZAKEN KOMEN

DE IMPACT EN FILOSOFIE
VAN MIJN BEDRIJF


