De BeGenkers 2.0 – voor jongeren
met goesting
Subsidies
EU-subsidie
Vlaamse subsidie
Andere
Eigen inbreng

De BeGenkers is 1 van 12 ecosystemen in Vlaamse studentensteden
gericht op het aanwakkeren van ondernemerschap bij jongeren. De
BeGenkers is een samenwerking van de Stad Genk, de hogeschool UCLL
StartMinds en de LUCA School of Arts. Het is een ambitieus publiek
project dat jongeren tussen 16 en 25 jaar wil inspireren, coachen en
verbinden. Dit om zo hun ondernemende kwaliteiten te ontdekken, aan
te scherpen en hun netwerk uit te breiden. Het project nam in 2017 een
vliegende start met ruim 192 deelnemers. In 2018 steeg dat aantal al
naar 234. Allemaal jongeren met ondernemingszin die hun eerste
stappen wilden zetten op de kronkelende en soms onbekende paden
van de ondernemingswereld.
Begin 2019 startte met BeGenkers 2.0 de 2de fase van het project, waar
nog sterker inzet wordt op de ondernemende Genkse jongeren om hen
alle kansen aan te bieden hun idee of ondernemende competenties te
helpen ontwikkelen. Jongeren ontwikkelen er zelf of in team ideeën tot
concrete concepten en worden hierbij gecoacht. Via infosessies en
inspiratiecafés worden ze geprikkeld om zelf aan de slag te gaan en
worden ze meer en meer vertrouwd met ondernemerschap. De nadruk
ligt daarbij steeds op verbinding en doorverwijzing.
Naast een vast traject dat kan doorlopen worden via de UCLL, is er de
mogelijkheid om een mini-traject te volgen i.s.m. Jeugdhuis Pand en
Gigos. Zo worden nog meer ondernemende jongeren bereikt en
geprikkeld.
Wie na het traject van De BeGenkers nog wil doorzetten, wordt niet
aan zijn of haar lot overgelaten: dankzij de coaching bij partner Unizo
kunnen ze een ondernemings- en financieel plan opmaken. Bij Syntra
kunnen ze verdere opleidingen volgen om hun
ondernemerscompetenties aan te scherpen. Om de theorie om te zetten
in de praktijk worden ze ook verbonden met de Stadsfabriekjes om een
pop-up store te starten of met C-mine Crib en IncubaThor voor
kantoorruimte.
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