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Beleidsnota 2019-2024

‘We herbekijken de toeleiding (van werkzoekenden) naar 
ondernemerschap. We bekijken of we de verschillende 
maatregelen uit het brede landschap van 
ondernemersbegeleiding kunnen optimaliseren om beter in te 
spelen op de noden en de drempels die (kwetsbare) 
kandidaat-ondernemers ervaren’

BELEIDSCONTEXT



Overzicht van de geselecteerde 
maatregelen

OVERZICHT MAATREGELEN



Maak Werk Van Je Zaak (MWVJZ)
Traject met aanbod van individuele coaching + rugzak 

(budget van € 500 waarmee men opleiding kan volgen) met 
maximale duurtijd van één jaar

Voor werkzoekenden met afstand tot ondernemen (en 
kwetsbare werknemers)

ouderen 
jongeren 
kortgeschoolden
allochtonen 
kansarmen 
langdurig werklozen 

OVERZICHT MAATREGELEN



Activiteitencoöperatie (AC)
Traject met een collectieve begeleidingsfase + facturatiefase, 

met een maximum duurtijd van 18 maanden

Kandidaat-ondernemers kunnen hun zaak opstarten en 
uittesten onder de vleugels van de organisatie, terwijl ze hun 
werklozenstatuut en eventuele uitkering behouden.

Voor werkzoekenden met afstand tot ondernemen
Personen van 50 jaar en ouder
Personen met een allochtone achtergrond
Personen met een arbeidshandicap
Kortgeschoolden 

OVERZICHT MAATREGELEN



AZO Vluchtelingen en 
ondernemerschap

Sensibilisering, Informeren, Detectie-Intake, Effectieve 
begeleiding (45 uur begeleiding)

Voor: Vluchtelingen, asielzoekers en subsidiair beschermden 
(Sinds 2019 ook inburgeraars)

OVERZICHT MAATREGELEN



Transitiepremie (TP) 
Een premie voor een NWWZ die een prestarterstraject 

positief afrondt en binnen zes maanden een onderneming in 
hoofdberoep opstart. De startende ondernemer ontvangt 2 
jaar een maandelijkse premie 

Voor:
Oorspronkelijk: Uitkeringsgerechtigde NWWZ ouder dan 
45 jaar, niet pensioengerechtigd, (€15.600)
Huidig: Alle uitkeringsgerechtigde NWWZ van alle 
leeftijden (mits voldoen aan oorspronkelijke 
voorwaarden TP) (€7,800)

OVERZICHT MAATREGELEN



Gebruikte data

Administratieve data over trajecten 

VDAB
DWSE

Administratieve data volledige populatie werkzoekenden die starten met 
onderneming

VDAB
37.023 personen

Survey data

In samenwerking met VDAB
Bij NWWZ die gestart zijn met ondernemen sinds 2016
Steekproef van 20,000 ondernemers. 
973 van de 1211 antwoorden werden weerhouden

DATA



Werkzoekenden die gestart zijn met zelfstandige activiteit, 2015 - 2020
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DEELNAME AAN ONDERNEMERSTRAJECTEN

* Bij VDAB gekend ondernemerstraject 



Ondernemerstrajecten zijn onbekend en onbemind bij werkzoekenden
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DEELNAME AAN ONDERNEMERSTRAJECTEN
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Was voor jou als ondernemer opleiding/ coaching waardevol geweest voor de
opstart van je zelfstandige activiteit?

Bron: survey, Filter: werkzoekenden die geen ondernemerstraject hebben gevolgd

Opleidings- en coachingsnood is substantieel hoger bij werkzoekenden die geen
traject hebben gevolgd omdat ze niet wisten dat dit bestond in vergelijking met

diegenen die geen traject hebben gevolgd omwille van andere redenen

OPLEIDINGS_ EN COACHINGSNOOD



Kortgeschoolden en personen met een migratieachtergrond worden minder bereikt

in ondernemerstrajecten

MWVJZ AC AZO NWWZ gestart 
met 

ondernemerschap

NWWZ

Vrouw 54,9 66 23,5 38,5 47,2

< 25  jaar 5,3 3,4 6,6 23,2 17,1

25 – 49 jaar 76,3 79,6 84,8 65,3 71,8

50 + 18,5 17,9 8,6 11,6 28,9

kortgeschoold 16,7 8,8 32,2 26,6 45,1

middengeschoold 35,4 27,7 31,2 35,6 35,9

hooggeschoold 47,9 63,5 35,9 37,8 19

migratieachtergrond 11,2 8,1 84,9 22,6 28,7

arbeidshandicap 9,2 10,5 2,7 3,6 20,1

Bron: administratieve data

Profielkenmerken van instromende deelnemers aan ondernemerstrajecten, 2015 -2020

BEREIK ONDERNEMERSTRAJECTEN



Kortgeschoolden, personen met een migratieachtergrond en personen met een

arbeidshandicap zetten vaker hun ondernemerstraject vroegtijdig stop

MWVJZ AC

stopgezet voltooid stopgezet voltooid

Vrouw 51,2 56,7 63,1 66,4

< 25  jaar 6,5 3,9 6,2 2,3

25 – 49 jaar 75,3 77,2 77,5 81,1

50 + 18,2 18,9 16,2 16,4

kortgeschoold 20,9 14,1 13,8 6,9

middengeschoold 38,1 36,1 32,4 25,8

hooggeschoold 41 49,7 53,8 67,3

migratieachtergrond 13,9 7,6 10 7

arbeidshandicap 11,3 8 13,8 8,2

Bron: administratieve data

Profielkenmerken van deelnemers aan ondernemerstrajecten die traject vroegtijdig 
hebben stopgezet, 2015 -2020

BEREIK ONDERNEMERSTRAJECTEN



Deelnemers van ondernemerstrajecten worden vaak geactiveerd

MWVJZ AC

stopgezet voltooid stopgezet voltooid

Zelfstandige activiteit in 
hoofdberoep

10,3 40,4 9,6 33,9

Zelfstandige activiteit in bijberoep 14,3 18,9 20,1 30,7

Loondienst zonder zelfstandige 
activiteit

27,7 7,2 20,5 14,8

Werkzoekend 39,2 31,3 36,7 15,9

Andere 8,6 2,2 13,1 4,7

Uitstroom van NWWZ deelnemers* aan ondernemerstrajecten na 6 maanden

Bron: administratieve data, * selectie-effecten niet volledig uit te sluiten

ACTIVERING DEELNEMERS VAN ONDERNEMERSTRAJECTEN



Uitstroom van kansengroepen

Binnen MWVJZ stromen deelnemers uit kansengroepen 
doorgaans vaker uit naar werk (als zelfstandige ondernemer 
of in loondienst) dan de overige deelnemers

Bij AC zien we deze verschillen niet
Gemiddelde “overige” deelnemer heeft ander profiel

ACTIVERING DEELNEMERS VAN ONDERNEMERSTRAJECTEN



Bron: administratieve data, ondernemerstrajecten bij VDAB gekend. 
N R²= 0,104

De overlevingsgraad van ondernemingen van ondernemers die een

ondernemerstraject hebben gevolgd ligt hoger

OR

Vrouw 0,846**

Kortgeschoold 0,446**

Middengeschoold 0,583**

Gestart in 2015 0,654**

Gestart in 2016 0,696**

Gestart in 2017 0,761**

Gestart in 2019 1,322**

Gestart in 2020 2,079**

Weinig kennis NL 0,887**

Arbeidshandicap 0,788**

Migratieachtergrond 0,653**

Traject gevolgd 1,237**

OVERLEVINGSGRAAD VAN ONDERNEMINGEN



TRANSITIEPREMIE

Transitiepremie 
ontvangen

NWWZ gestart met 
ondernemerschap

NWWZ 45+ gestart met 
ondernemerschap

Vrouw 49,9 38,5 33,9

< 25  jaar - 23,2

25 – 44 jaar - 55,71

45 – 49 jaar 44,2 9,6 45,24

50 – 54 jaar 33,3 6,8 31,97

55 – 59 jaar 18,9 4,0 18,97

60 – 64 jaar 4,5 0,8 3,8

kortgeschoold 12,3 26,6 27,8

middengeschoold 29,9 35,6 31,1

hooggeschoold 57,8 37,8 41

migratieachtergrond 4,2 22,6 17,9

arbeidshandicap 7,7 3,6 5,8

Transitiepremie zorgt voor meer startende ondernemers, maar bereikt vooral sterkere profielen



Bron: administratieve data
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TRANSITIEPREMIE

Transitiepremie zorgt voor meer startende ondernemers, maar bereikt vooral sterkere profielen

Voorspelling van het totaal aantal starters met en zonder transitiepremie



Samenvatting resultaten

De totale groep van werkzoekenden die start met ondernemen in

hoofdberoep is veel groter dan de groep die een ondernemerstraject

volgt

Ondernemerstrajecten zijn onbekend en onbemind bij

werkzoekenden

Kortgeschoolden en personen met een migratieachtergrond worden

minder bereikt in ondernemerstrajecten

Kortgeschoolden, personen met een migratieachtergrond en

personen met een arbeidshandicap zetten vaker hun

ondernemerstraject vroegtijdig stop

SAMENVATTING



Samenvatting resultaten

Deelnemersvan ondernemerstrajectenwordenvaak geactiveerd

Een gedifferentieerd beeld voor uitstroom van kansengroepen uit

trajecten

De overlevingsgraad van ondernemingen van ondernemers die een

ondernemerstraject hebben gevolgd ligt hoger

Transitiepremie zorgt voor meer startende ondernemers, maar

bereikt vooral sterkereprofielen

SAMENVATTING
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