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_intro

BAAS inspireert, stimuleert en ondersteunt ondernemende jongeren en jong-
volwassenen. BAAS creëert ruimte voor jonge ondernemers om van een droom of 
idee een eigen onderneming te maken. Geen project is te gek en geen sector te 
vreemd.  

BAAS is een netwerk dat steunt op de expertise van haar partners. Door jongeren 
en jong-volwassenen in contact te brengen met de juiste informatie en 
betrouwbare organisaties verlagen we voor hen de drempel om met een eigen 
onderneming te starten. 



_missie & visie
BAAS maakt jongeren en jong-volwassenen bewust van hun eigen 
ondernemingszin. Hun goesting, zin voor initiatief en ambitie worden als 
ondernemen benoemd en ondersteund. Met dit startpunt biedt BAAS de coaching 
en begeleiding die een jonge (toekomstige) ondernemer nodig heeft. Kwalitatief én 
op maat. 

Bij BAAS zijn we ervan overtuigd dat succesvol ondernemerschap maakbaar en 
voorspelbaar is. We geloven dat een kwalitatieve omkadering en begeleiding de 
kans op succesvol ondernemerschap verhoogt. We geloven bovendien dat lokaal 
ondernemerschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzame 
toekomst. Daarom willen we lokaal en succesvol ondernemerschap maximaal 
stimuleren.



_programma

Het programma is gebaseerd op een systematische en gevalideerde methodiek. Dit 
beproefd recept heeft haar deugd in de afgelopen vijf jaar al in zes verschillende 
steden in Vlaanderen bewezen. We beschikken dus over een pak ervaring op vlak 
van organisatie en communicatie om de BAAS-filosofie breed uit te dragen. 

Van kortstondige deep dive in de meest uiteenlopende facetten van het 
ondernemerschap tot de ontwikkeling van een volwaardige BAAS-werking die 
stevig in de lokale grond verankerd wordt. Bij BAAS geloven we dat elke stap in de 
richting van lokaal en succesvol ondernemerschap de moeite waard is.



_programma
Er wordt vertrokken van een gestandaardiseerd traject dat drie luiken omvat: 
communitybuilding, opleiding en coaching. Het volledige traject duurt 1 jaar en 
resulteert in 20 lokale ondernemers die individueel en intensief begeleid worden 
door een BAAS-coach en experten uit het veld. 

BAAS installeert een future proof ecosysteem rond ondernemerschap. Door de 
aanwerving en opleiding van een community shaper wordt de overdracht van de 
BAAS-methodiek in de toekomst verzekerd. Om deze investering en de 
opgebouwde naamsbekendheid maximaal te laten renderen wordt het BAAS-traject 
in totaliteit driemaal doorlopen. Na drie jaar kan het ecosysteem door de lokale 
afdeling dan verder worden ontwikkeld en uitgebouwd.
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_BAAS-traject
Communitybuilding - inspireren 

Tijdens het communitybuilding traject staat het bouwen van een lokale community 
rond ondernemerschap centraal. Dit gebeurt zowel on- als offline. Jongeren en 
jong-volwassenen aansporen om zich te laten inspireren door ondernemerschap in 
de meest brede zin van het woord is de primaire doelstelling. Concreet gebeurt dit 
aan de hand van vier verschillende contactmomenten waarrond de nodige 
communicatie en promotie wordt gevoerd in samenwerking met lokale 
ambassadeurs van BAAS.  

Een kwalitatieve invulling van de contactmomenten vormt het vertrekpunt. 
Daarnaast gaat de aandacht uit naar het bereiken van een zo breed en divers 
mogelijk publiek. Op de BAAS kick-off kan iedereen die wil zich opgeven voor het 
opleidingstraject dat het volgende blok van het BAAS-traject uitmaakt. 



Opleiding - stimuleren 

Het opleidingstraject vindt plaats in vier parallelle groepen waarbinnen telkens vier 
verschillende sessies worden onderwezen. Afhankelijk van het stadium waarin een 
deelnemer zich bevindt wordt hij of zij allereerst onderverdeeld in de 
opleidingssessies voor ‘geen idee’, ‘pril idee’, ‘pre-starter’ of ‘starter’. Op die manier 
sluit de inhoud van de sessies nauw aan bij de informatiebehoeften van de 
deelnemers. Onder de zorgvuldige begeleiding van experten worden de 
deelnemers vervolgens doorheen het speelveld van het ondernemerschap gegidst. 

Aan het einde van de vier sessies krijgen de deelnemers de gelegenheid om hun 
droom of idee te presenteren tijdens een zogenaamde oefenpitch. Deze geldt als 
voorbereidingsmoment op het officiële jurymoment waarop de jury, samengesteld 
uit de gastdocenten van het opleidingstraject, 20 deelnemers selecteert als nieuwe 
lichting BAAS’ers. Zij worden op het BAAS boven BAAS event, dat doorgaat in 
intieme kring, bekendgemaakt en krijgen in de daaropvolgende twee maanden een 
begeleiding op maat aangeboden.

_BAAS-traject



Coaching - ondersteunen  

Het coachingstraject ten slotte heeft tot doel de 20 uitverkoren BAAS’ers 
individueel en intensief te begeleiden. In functie van de individuele, specifieke 
noden wordt een ontwikkelingstraject uitgestippeld. Gedurende dit traject staan 
zowel de BAAS-coach als de experten ten dienste van de BAAS’ers. De finaliteit van 
het coachingstraject bestaat uit de BAAS expo. Dit is een toonmoment waarop de 
vruchten van zes maanden BAAS aan het grote publiek worden getoond.

_BAAS-traject
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_KLEIR.
Mathias en Nick begonnen 3,5j geleden met een eigen 
kledinglabel

ondertussen hebben ze een eigen webshop, jaarlijks 4 
verschillende collecties en samenwerkingen met o.a. 
Tourist LeMC en Port of Antwerp

hun inbreng bedroeg 2 x €1000 en de ingesteldheid 
‘we zien wel’



_KLEIR.

“We stroomden in in het starterstraject. Zowel het contact met 
lotgenoten als de spreekwoordelijke ‘sjot onder ons gat’ hebben 

KLEIR. gemaakt tot wat het vandaag is.”

“De kruisbestuiving op vlak van achtergrond en expertise tussen de 
deelnemers is van onschatbare waarde. Noch Nick, noch ikzelf zijn 
thuis in de wereld van de fashion. Maar dankzij Lore van Oh Yaz die 

ook deelnam hebben we toch aardig onze weg gevonden. Zij hielp ons 
en wij hielpen haar.”



_KLEIR.
“Misschien zouden we er anders ook wel zijn geraakt. Maar het hele 

proces zou gewoon veel langer geduurd hebben. Waarschijnlijk 
waren we nu nog niet uit de startblokken geschoten.”

“We hebben ons ook geïnformeerd bij projecten als Start-It of BRYO. 
Maar de laagdrempeligheid van BAAS maakte voor ons het verschil. 

Gewoon binnenwandelen, luisteren en dan beslissen om te pitchen. 
Kleir.”

“BAAS leert deelnemers groot denken. Dit heeft bij ons en vele 
andere toch voor een fundamentele mindshift gezorgd.”



_BAAS in cijfers

BAAS XL is momenteel actief in Antwerpen, Leuven & Sint-Niklaas

BAAS verwelkomde al meer dan 500 deelnemers voor een 
opleidingstraject van minstens vier weken

BAAS werd opgericht in 2016 en landde sindsdien in 6 verschillende 
steden en gemeenten

Met Erasmus+ kunnen 12 18 tot 30-jarigen op uitwisseling naar 38 
verschillende landen



_BAAS in cijfers

BAAS doet dankbaar beroep op de expertise van 17 verschillende 
partners 

68 BAAS’ers maken op dit ogenblik met hun onderneming klanten 
tevreden

BAAS Antwerpen en BAAS Leuven bereiken meer dan 4,5k volgers via 
Facebook



_partners

De volgende partners zorgen voor de inhoudelijke kwaliteit van het gehele BAAS-
aanbod. Door jongeren en jong-volwassenen in vier verschillende stadia van hun 
ondernemerschap de juiste know-how aan te reiken beogen we een maximale 
doorstroom te realiseren. Op die manier leidt experimenteren ook tot duurzame 
culturele, maatschappelijke én economische meerwaarde.



_partners

Haven

Think With People

ANTWERP.POWERED BY CREATIVES

House of Innovation / Hyperion

The CoFoundry

BNP Paribas Fortis

TAKEOFFANTWERP

Xerius

UNIZO

VDAB

Securex

microStart

Kavka

SBB

Syntra

Bryo / Voka

Start it @KBC



_contact

www.baasbaas.be

info@baasbaas.be



_met de steun van

Stad Antwerpen Vlaamse overheid Europa




