Wat doet project AZ0!?
Info- en themasessies

AZO!

... onderneem je als
vluchteling in Vlaanderen

Collectieve & individuele begeleiding bij opstart van
jouw eigen zaak

Je eigen zaak van A tot Z

Microkrediet
Haalbaarheid van jouw zaak

www.projectazo.be

facebook.com/projectazo

Handvaten om ondernemerschap bij
vluchtelingen te detecteren

Jij komt regelmatig in contact met vluchtelingen. Wist je dat er in deze
groep ook mensen zitten die dromen van een eigen zaak? Voor hen bieden wij een nuttig traject in een breed partnerschap aan. De vragenlijst
hiernaast somt een aantal aandachtspunten op die je in een voorbereidend gesprek kunnen helpen beslissen of een begeleidingstraject naar
ondernemerschap zinvol is. De opsomming betekent niet dat alle punten
samen nu al aanwezig moeten zijn. Je kan de vragenlijst inscannen en
naar één van de trajectbegeleiders mailen. Al onze trajectbegeleiders
vind je terug op de website www.projectazo.be. De eerste stap voor deze
mensen is het volgen van een infosessie.
Aan de persoon tegenover je kan je een flyer meegeven waarin je in het
lege invul vak info kan neerschrijven (vb. gegevens contactpersoon, data
en locatie infosessie en andere details vind je ook weer op de website).
De focus van het project ligt op erkende vluchtelingen en subsidiair
beschermden.

Contacteer ons
voor meer informatie
of een afspraak:
Khalida Saad

khalida@starterslabo.be
09 272 79 00

Indicatoren:
Had een eigen handelszaak of onderneming in land
van herkomst
		
Spreekt al over een bepaald idee of bepaald plan
Heeft al gevraagd naar mogelijkheden om zelf te
ondernemen in België
		
Zoekt informatie over zelfstandig ondernemen in België
		
Heeft oog voor de verschillen in ondernemen in het land van
herkomst en België.
Is heel erg gemotiveerd om het Nederlands te leren
		
Spreekt al een aardig mondje Nederlands
		
Spreekt als tweede taal: Engels of Frans
		
Toont een vakkennis en/of heeft een bepaald diploma
behaald in land van herkomst
		
Geeft aan over eventueel startkapitaal te beschikken
		
Heeft al een zekere stabiliteit in gezin en heeft al huisvesting
		
Kan zich al redelijk mobiel opstellen
		
Heeft trauma van de vlucht al een beetje kunnen verwerken
		
Heeft al een zeker netwerk in zijn/haar omgeving
		
Heeft een netwerk ruimer dan de eigen landgenoten
		
Is een ondernemend persoon

JA NEEN

