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Bij de

Familie



AGENDA (12:30 – 14:00)

Intro STAR/T & DELITELABS

Deelnemers aan het woord

Q&A

Aan de slag 



Wij zijn een …

Inclusieve Startup School

We werken met vluchtelingen

en locals

Wij trainen mensen in ondernemerschap

en creëren onafhankelijkheid

We bieden een veilige 

omgeving waar mensen

kunnen leren en werken,

ook zonder business kennis



Van werkloze jeugd in Spanje in 2015;
tot training en begeleiding van 

nieuwkomers en locals in NL

History



Waarom

Ondernemerschap?



Waarom ondernemerschap?

NL focus op begeleiding naar werk;
17% betaalde baan +63% 

nieuwkomers zijn
uitkeringsafhankelijk

Interculturele ervaring

Motivatie Ervaring als ondernemer 

Toekomst in eigen hand

Activatie Integratie

Entrepreneurship as a life skill

Gebruik maken eigen potentieel

Korte termijn vs lange termijn



UItdagingen

Ondernemerschap?



Uitdagingen

Sturing → Betaald werk 

Waar hulp te vinden 

Veel verplichtingen 

Gebrek aan netwerk 

Taalbarrieres Wet en regelgeving 

Andere manier van ondernemen 

Toegang tot financiering 

Begrip en toegang tot lokale markt

Overheid geen vijand

Ondernemen = onzeker



Corporate 

Engagement

Gemeente en

overheids instellingen

Onderwijs instellingen

Community 

engagement
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OUR IMPACT

INCLUSIVE ENTREPRENERUSHIP ON THE RISE

4 
Years active

We started in 2015 in 
Valencia Spain and 

moved in 2016 to the 
Netherlands

14
Programs  

Excluding bootcamps 
we only count 

programs with 15+ 
training days

200+
Participants
In total we have 

worked with 200+ 
aspiring 

entrepreneurs 

2500+
Training hours

Our lecturers & trainers 
have delivered over 2500 

training hours

85+
Venture Projects

Participants have 
designed and tested over 

>85 business concepts 
(mostly SaME’s) 

35%
Venture Projects 

active after 1 year
Starting without biz 

idea 1/3 projects are 
still active after 1 year

>70% 
Participants 

active after 1 
year

We activate self 
reliance, (part-

time)paid work, study 
and or own venture 

100+
Pro-bono trainers 

& mentors
Next to our inhouse 

trainers we have 
mobilized >100 pro-bono 

lecturers & mentors
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aangemeld

geselecteerd

in overleg met

klantmanager

28% van de deelnemers

is gestart als ondernemer 

(verdient geld),
heeft een baan of is gaan

studeren

Resultaten


