


“Voor de helft van de jongeren is een zelfstandige activiteit (hetzij als hoofdberoep, hetzij 

als bijberoep) een optie. Het verlangen naar het nastreven van een droom met meer 

autonomie doet veel jongeren overwegen om een zelfstandige activiteit te starten.” -

Expeditie Werk (de Ambrassade)



Waarom Haven?

● Vanuit geloof in ondernemend 

potentieel van jongeren

● Alle mogelijke drempels voor alle 

jongeren om te ondernemen 

verlagen

● Een veilige haven voor elk idee

● Haven als antwoord op een 

behoefte binnen het jeugdwerk



Haven?

● Samenwerkend netwerk van jongeren, jeugdorganisaties en gemotiveerde partners 

(sinds 2016)

● Een veilige plek voor jong experiment

● Tijd en ruimte om hun project uit te bouwen en levensvatbaarheid te testen

● Ondernemerschapscompetenties in informele leercontexten

● Aan de slag met ondernemingsidee met begeleiding van lokale coach / zakelijke coach 

van Haven

● Tandem: jeugdpartner / Haven



In de praktijk - traject

● Tweejarig traject, voorafgaand door pitch

● Tijdens traject:

○ ondernemingsnummer + zakelijke coaching door boekhouder coach van Haven

○ lokale coach blijft ondersteunen en is aanspreekpunt

○ Haven-netwerk is een vraagbaak

○ Uitwisseling tussen ondernemers

● Einde traject: optimale doorstart (klein bedrijfje of

zelfstandigheid)



In de praktijk - doelgroep

● Alle jongeren tussen de 18 en 30 

jaar

● Welke ondernemers? Fotografen, 

makers, deejays, 

schoonmaakbedrijf, horeca 

(cocktails tot pralines), 

voetbalmanager, muzieklabels, 

social media beheer, licht en 

geluid,...



In de praktijk - netwerk jeugdorganisaties

● Momenteel 25 jeugdpartners over heel Vlaanderen

● Van jeugdhuizen tot culturele organisaties

● Elke partner heeft zijn eigenheid, aanpak en doelgroep

● Haven verbindt deze lokale, diverse verhalen



Brussel & Haven

● Ambitie om netwerk van partners 

en jongeren uit te breiden 

● Onderzoek: kan Haven een rol 

spelen voor Brusselse jongeren en 

organisaties? En zo ja, welke? 

● Zin om in gesprek te gaan? Trek me 

aan de mouw of neem contact op. 



Get in touch

● www.havenvoorjongeondernemers.be

● www.facebook.com/havenvoorjongeondernemers

● www.instagram.com/havenvoorjongeondernemers

● niele@havenvoorjongeondernemers.be

● 0499 10 38 83
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