De jonge LEON (Leuvense
Ondernemers) - LE(j)ON
Subsidies
EU-subsidie
Vlaamse subsidie
Andere
Eigen inbreng

Meer en meer jongeren vinden hun weg naar ondernemerschap. Met
57.000 studenten, uitmuntende (hoge)scholen / universiteiten en 10.000
andere jongeren is Leuven dan ook dé plek voor jonge starters. Met
LE(j)ON wil het studentenecosysteem zoveel mogelijk jongeren tussen 18
en 25 jaar bereiken, hun ondernemerszin prikkelen en hen kennis laten
maken met ondernemerschap. Het ecosysteem bundelt eveneens allerlei
startersinitiatieven en positioneert zich als een onestopshop over de
mogelijkheden in Leuven.
LE(j)ON biedt de jongeren:
• Begeleiding via BAAS Leuven, waarbij met een jeugdwerkmethodiek
jonge Leuvenaars gevormd en ondersteund worden in hun
ondernemersproject;
• Sessies op alle hugging points sessies door/voor zowel jongeren met
ondernemerszin als voor jonge ondernemers en docenten.
• Bar LEON als het fysiek éénstopsloket;
• Multidisciplinariteit in het Leuvens landschap door o.a. op zoek te
gaan naar dé ondernemende jongere van het jaar. Zowel aan UCLL als
aan KU Leuven kunnen studenten trouwens genieten van het statuut
van student-ondernemer;
• Een breed netwerk en platform van (student-)ondernemers en
initiatieven voor jonge starters.
Concrete outputs tegen najaar 2020:
• Er is een toename van het aantal jongeren die effectief werken aan
een onderneming. (met 200.)
• Er is een kruisbestuiving tussen jongeren met een verschillende
achtergrond.
• Docenten uit minder evidente studierichtingen worden bereikt en
aangemoedigd om ondernemerszin op te nemen in hun curricula.
• Belangrijke stakeholders worden actief betrokken bij één van de fases
van ondernemerschap.
• Er is een evenwicht bereikt tussen het waarborgen van diversiteit en
het vermijden van dubbel werk.

Projectleider
Stad Leuven - Stadskantoor

Partners
Leuven University College - Departement
Economisch Hoger Onderwijs, LUCA
School of Arts - campus de nayer
instituut, INNOVATIE- EN
INCUBATIECENTRUM K.U. LEUVEN - I & I
LEUVEN, Roger Van Overstraeten Society,
Stedelijk Jeugdwerk Leuven - Stedelijk
Jeugdwerk Leuven vzw

Periode
01/11/2018 tot 31/10/2020

• LE(j)ON is een vaste waarde en een ingebed begrip binnen het
Leuvense starterslandschap.

Thema
ecosysteem beheer, ondernemerschap,
starters

Prioriteit
Versterken van het
concurrentievermogen van kmo’s

Vlaanderen
verbeelding werkt
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