
Deelnemen aan het  
programma Erasmus voor jonge 

ondernemers is eenvoudig:
1. Lees de toelatingsvoorwaarden  

en de selectieprocedure op de website  
www.erasmus-entrepreneurs.eu

2. Voorbereiding — zorg dat je CV, schriftelijke 
motivatie en ondernemingsplan klaar liggen

3. Dien je aanvraag online 
in middels de volgende link:  
www.erasmus-entrepreneurs.eu

4. Zoek met hulp van de lokale 
contactpunten een passende 
gastondernemer en bereid de 
uitwisseling voor

5. Reis naar het gastland en profiteer 
van een grensoverschrijdende 
uitwisseling voor ondernemers

Nieuwe ondernemer
Je hebt besloten een eigen bedrijf 
op te richten of je bent net met een 
eigen zaak gestart.

Maar je vraagt je af: „Zal het wel lukken?”

IETS VOOR JOU!

Een initiatief van de Europese Unie

Meer informatie nodig?

Ga naar

www.erasmus-entrepreneurs.eu
voor uitgebreide informatie en de lokale contactpunten

of
neem contact op met het ondersteuningsbureau van Erasmus 

voor jonge ondernemers

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

#EUandME 
#ErasmusEntrepreneurs
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Wat is 
Erasmus voor jonge ondernemers?

Erasmus voor jonge ondernemers is een uitwisselings
programma voor ondernemers dat gefinancierd wordt 
door de Europese Unie. Het biedt je de kans om samen 
te werken met een ervaren ondernemer in een 
ander deelnemend land en de vaardigheden te 
versterken die je nodig hebt voor de ontwikkeling van 
je eigen bedrijf. De uitwisseling kan tussen één en zes 
maanden duren.

Waarom 
voor een  
uitwisseling kiezen?
Als toekomstig of kersvers ondernemer sta je voor vele 
keuzes. Je hebt raad uit eerste hand nodig. Samenwerking 
met een ervaren ondernemer zal helpen je vragen op 
te lossen en je erop voorbereiden om met succes 
je eigen bedrijf te leiden.

Maar dat is nog  
Niet alles! je zal ook:
• internationale contacten leggen;
• een andere markt en andere manieren van zakendoen 

leren kennen;
• je vaardigheden op jouw vakgebied verbeteren;
• succesvolle zakenmensen ontmoeten;
• samenwerkingsmogelijkheden ontdekken;
• financiële steun voor je uitwisseling ontvangen.

Erasmus voor jonge ondernemers —

praktisch:
Het programma wordt beheerd door een netwerk 
van lokale contactpunten. Dit kunnen kamers van 
koophandel zijn, maar ook starterscentra en andere 
bedrijfsondersteunende organisaties in de deelnemende 
landen.

Zodra je je onlineaanvraag hebt ingediend en geselecteerd 
bent voor het programma, zal het contactpunt van 
jouw keuze in je land je helpen een gastondernemer 
te vinden.

Je krijgt ook praktische ondersteuning tijdens je verblijf in 
het buitenland.

Meer informatie over de contactpunten in jouw land is 
te vinden in de rubriek „Your local contact point” op de 
website van het programma.

Je kunt als  
NIEUWE ONDERNEMER  
aan het programma deelnemen als:

Je graag je eigen zaak wilt beginnen en al vaste plannen 
hebt om je als ondernemer te vestigen OF als je in de 
afgelopen drie jaar een eigen bedrijf hebt opgericht. 
Er geldt geen leeftijdsgrens;

Je permanent woont (zoals gedefinieerd door het 
programma) in een van de deelnemende landen;

Je beschikt over een concreet project of commercieel 
idee, vervat in een ondernemingsplan;

Je duidelijk blijk geeft van motivatie en inzet om een 
zakelijke relatie aan te gaan met een ervaren ondernemer 
uit een ander deelnemend land;

Je bereid bent mee te werken aan de ontwikkeling van het 
bedrijf van de gastondernemer;

Je bereid bent de kosten van je verblijf in het buitenland 
die niet door de EU-beurs worden gedekt, zelf te dragen.
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