
Meedoen 
kan in slechts 
drie stappen!

Dien een onlineaanvraag in via 
www.erasmus-entrepreneurs.eu 

Kies een contactpunt in jouw land

Neem contact op met een nieuwe ondernemer in 
het buitenland en spreek een uitwisselingsproject 
af (data, doelstellingen en activiteiten).

Nu ben je klaar 
om met de 
uitwisseling te 
beginnen!

Meer informatie nodig?
Neem contact op met het ondersteuningsbureau 

van Erasmus voor jonge ondernemers

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

 Dankzij het uitstekende werk 
van de nieuwe ondernemer en het 
nieuwe netwerk dat zo tot stand 
kwam, kan mijn bedrijf zijn activi-
teiten en afzetmarkt uitbreiden.

Je wilt je bedrijf uitbreiden of nieu-
we Europese markten aansnijden.

Je wilt in contact komen met 
andere ondernemers.

Je zou graag meer nieuwe ideeën 
ontwikkelen en uitproberen voor 

je bedrijf.

Gastonderne-
mer

Ondernemingen 
en industrie

Chris Devos, uit België,
eigenaar van een adviesbureau voor energiegebruik

Dan is Erasmus voor jonge ondernemers
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Gastondernemer Nieuwe ondernemer

Hulp

Samenwerking

Ervaring Nieuwe ideeën 

WAT IS
Erasmus voor jonge ondernemers?
Erasmus voor jonge onderne-
mers is een uitwisselingspro-
gramma voor ondernemers dat 
gefi nancierd wordt door de Euro-
pese Unie. De persoon die bij jou 
te gast zal zijn, krijgt een beurs. 

Er zijn dus geen kosten voor jouw 
bedrijf. Op die manier krijg je de 
kans ervaringen te delen met 
nieuwe ondernemers die een 
tijdje in jouw bedrijf zullen mee-
draaien (één tot zes maanden).

WAAROM EEN NIEUWE 
ONDERNEMER IN JE BEDRIJF 
LATEN MEEDRAAIEN?

HET IS EEN WIN�WIN
SITUATIE! JE KRIJGT DE KANS OM:

Gemotiveerde nieuwe onder-
nemers kunnen verfrissende 
ideeën en nieuwe vaardig-
heden inbrengen. Je kunt je 
voordeel doen met hun kennis 
van andere Europese markten 

en je internationale contacten 
uitbreiden zonder daarvoor uit 
je kantoor te moeten komen. 
De uitwisseling kan het begin 
zijn van nieuwe mogelijkheden 
voor je bedrijf.

�  internationale contacten te 
leggen;

�  te werken met een toegewijde, 
gemotiveerde nieuwe onderne-
mer met verfrissende ideeën;

�  kennis op te doen over buiten-
landse markten;

�  vernieuwende oplossingen te 
vinden die je bedrijf vooruit-
helpen;

�   samenwerkingsmogelijkheden 
te ontdekken;

�   je commerciële activiteiten uit 
te breiden naar een ander land.

Laura Vivani, uit België, eigenaar van een juridisch adviesbureau

 Het programma is een 
gelegenheid om te leren, succesvolle 
relaties met nieuwe ondernemers aan 
te knopen en ervaringen te delen.

Je kunt als gastondernemer 
aan het PROGRAMMA 
DEELNEMEN als je:
�   permanent in één van de lidstaten van de Europese 

Unie woont;

Erasmus voor jonge ondernemers 

– PRAKTISCHE KANT:
Het programma wordt beheerd 
door een netwerk van lokale 
contactpunten. Dit kunnen ka-
mers van koophandel zijn, maar 
ook starterscentra en andere 
bedrijfsondersteunende organi-
saties in de EU-lidstaten.

Zodra je je onlineaanvraag hebt 
ingediend en aanvaard bent 
voor het programma, zal het 
contactpunt van jouw keuze in 
je land je helpen een nieuwe 
ondernemer te vinden die aan 
jouw vereisten voldoet.

De nieuwe ondernemer zal mee-
draaien in je bedrijf en bijdragen 
tot de ontwikkeling ervan. An-
derzijds zal jij je ondernemings-
ervaring met hem of haar delen. 
Dit is een taak die jij persoonlijk 
op je neemt en niet aan iemand 
anders kunt overdragen.

Het contactpunt bij jou in de 
buurt kan je bij de aanvraag 
helpen. Je vindt de verschillen-
de contactpunten in de rubriek 
‘Your local contact point’ op de 
website van het programma.

Laura Bayford, uit het Verenigd Koninkrijk, 
eigenaar van een juridisch adviesbureau

 We konden het zo goed met 
de nieuwe onderneemster vinden 
dat we nu met haar bedrijf in 
Madrid samenwerken.

�   eigenaar-manager van een kleine of middelgrote 
onderneming bent of op bestuursniveau rechtstreeks 
bij het ondernemen betrokken bent;

�  al verscheidene jaren je eigen bedrijf leidt;

�  bereid bent je kennis en ervaring met een nieuwe ondernemer 
te delen en hem of haar te begeleiden. 

“ „

“ „
Ik zou mijn bedrijf willen 
uitbreiden maar heb wat 
nieuwe ideeën nodig.

Ik heb mijn bedrijf opgebouwd 
en ben ook klaar om andere 
Europese markten te verkennen.

Ik beschik nu over de kennis om 
een eigen zaak op te starten!

Ik zou graag een eigen zaak beginnen 
maar daar zijn zoveel risico’s aan verbon-
den. Wat goede raad zou welkom zijn.


