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VentureLab: Het Fonds steunt
ondernemerschap

De ondernemers die in de VS bedrijven zoals Microsoft, Apple, Google en
Facebook hebben opgericht, waren allemaal nog student toen ze begonnen aan een carrière die al heel snel een buitengewoon succeSverhaal zou
worden ... Het ontwikkelen van ondernemerschap bij jonge Europeanen,
met name in België, en hen de mogelijkheid geven om de academische leerstof en de praktijk van het bedrijfsleven te kunnen combineren is daarom
een belangrijk objectief voor de toekomst. Want hoewel de Belgische
jeugd nog nooit eerder zo’n positief beeld van ondernemerschap had,
besluit slechts 3% van hen om zich al tijdens of direct na hun studies te
lanceren in het ondernemerschap.

Het creëren van een stimulerende
omgeving
Om aan deze behoefte te voldoen hebben de Université de Liège en HECULg VentureLab opgezet, een ecosysteem voor studenten en jonge afgestudeerden in het hoger onderwijs uit de provincies Luik en Luxemburg,
dat de oprichting van bedrijven begeleidt. Het wordt sinds 2015 ondersteund door het Fonds Inbev-Baillet Latour en is gebaseerd op drie pijlers:
de ontwikkeling van een volwaardig academisch statuut van «StudentOndernemer», coaching door ervaren professionals en het ter beschikking stellen van een aangepaste ruimte voor ‘co-working’.
«Dankzij de vrijgevigheid van het Fonds, begeleiden onze vijf coaches
vandaag 33 projecten rondom ondernemerschap die worden geleid door
47 jonge mensen», aldus een enthousiaste Sophie Joris, directeur van
VentureLab.
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De ontbrekende schakel
93% van de jongeren onder de 30 heeft een positieve houding ten
opzichte van ondernemerschap en 43% van hen is van plan om in de
nabije toekomst een bedrijf te starten; en toch neemt maar 3% direct
actie bij het verlaten van de universiteit. Angst om zich te lanceren, vrees
voor mislukking, gebrek aan netwerk, maar ook onvoldoende duidelijkheid
over de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding zijn allemaal
factoren die ervoor zorgen dat, hoewel er wel veel belangstelling is om te
investeren in veelbelovende projecten, concrete acties vaak blijven steken
bij het idee. Omdat het ondersteunen en coachen van studenten die hun
eigen bedrijf willen starten, in principe geen deel uit maakt van de missie
van scholen en universiteiten, is VentureLab, opgericht door de Université
de Liège en HEC-ULg, dus een ontbrekende en cruciale schakel om hen
te helpen hun droom en eigen werk te creëren.
Momenteel lijkt de trend dat hoe meer een persoon gestudeerd heeft
hoe minder hij geneigd is om een bedrijf te starten, vooral met het oog
op tot het vooruitzicht van een vaste en goed betaalde job, geleidelijk
aan te keren. De reden is dat de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden
minder floreert als vroeger en velen van hen streven naar een eigen
project. Maar… pas afgestudeerden staan er vaak alleen voor als ze
zich willen lanceren!

Het eerste incubatorproject in
Franstalig België
VentureLab heeft in deze context meerdere objectieven. Ze wil
jongeren informeren over ondernemerschap, een boost geven
aan starters, en een referentiepunt zijn voor jong afgestudeerden. Daarnaast wil ze studenten helpen om, parallel met hun
studie, ondernemersactiviteiten te creëren en zich te lanceren in
veelbelovende projecten.
Een statuut “Student Ondernemer“
Dit statuut, dat gecreëerd werd door de Université de Liège, geeft
studenten de mogelijkheid om hun academische studies te combineren met een praktijkervaring in het bedrijfsleven. Dankzij een
aanpassing van hun uren-en examenroosters en een begeleiding
van het project, kunnen ze hun studie combineren met ondernemerschap en dit met behoud van dezelfde academische eisen.

Persoonlijke ondersteuning
De coaching, die wordt gegeven door ervaren ondernemers,
helpt de pas afstudeerden met het opdoen van ervaring en de
opstart van hun activiteiten. Deze begeleiding wordt aangevuld
met trainingen en met de toekenning van vouchers, die recht
geven op gratis advies van experts in verschillende gebieden
zoals marketing, financiën, audit, enz.
Een werkplek
Tenslotte voorziet VentureLab de ‘ondernemer in wording’ van een
co-working plek waar alle nodige infrastructuur aanwezig is om
te kunnen werken: internet, telefoon, printer, kantoorbenodigdheden, en toegang tot een postdienst en een kopieermachine.
Een ideale plek om werken en netwerken te combineren!
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