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Staatssecretaris Debaets promoot vrouwelijk
ondernemerschap in Brussel
Slechts 27,6% van de Brusselse ondernemers zijn vrouwen

Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets lanceert morgen samen met Markant
het ‘Traject Ondernemende Vrouwen in Brussel’. Een nieuw project dat ondernemerschap bij
Brusselse vrouwen moet promoten.
Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets: “Slechts 1 op 4 ondernemers in
Brussel zijn vrouwen. Het wordt hoog tijd dat we daar verandering in brengen. Vrouwen zijn een
onuitputtelijke bron van inspiratie en innovatie voor onze samenleving. Door het promoten van
vrouwelijk ondernemerschap stimuleren we onze economie en bewerkstelligen we een meer divers
ondernemerslandschap. Het Traject Ondernemende Vrouwen in Brussel is daar de perfecte aanzet
voor.”
Met het Traject Ondernemende Vrouwen in Brussel (TOV) wenst Staatssecretaris Debaets
vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren. Het project wordt uitgewerkt door Markant, een
netwerk van actieve en ondernemende vrouwen. Het TOV-project valt uiteen in twee delen: Ja of
Nee-café’s voor vrouwen die nieuwgierig zijn naar ondernemerschap en een Oriëntatietour met
coaching voor vrouwen die een ondernemersidee hebben, maar nog twijfelen om de stap te zetten.
Op donderdag 12 mei wordt in Muntpunt de kick-off gegeven met een eerste Ja of Nee-café.
Tijdens de Ja of Nee-café’s gaan vrouwen met elkaar in gesprek over ondernemerschap, waarbij
succesvolle vrouwelijke entrepreneurs goede praktijkvoorbeelden uitwisselen met potentiële
onderneemsters. Daarnaast organiseert Markant ook een loopbaancoaching voor onderneemsters in
de vorm van een Oriëntatietour. Dit is uniek in het landschap van startersinitiatieven. Deelnemers
worden intensief gecoacht en 6 maanden lang opgevolgd door professionals. Gedurende vier sessies
wordt er ingegaan op de vraag “Wil en kan ik ondernemen?” De combinatie van ‘leren van een
coach’, ‘leren over zichzelf’ en ‘leren van mekaar’ blijken een sterke meerwaarde van het traject.
Voor beide evenementen wordt een promotiecampagne gelanceerd met als bereik 10.000 potentiele
vrouwelijke onderneemsters. Staatssecretaris Bianca Debaets kent een bedrag van 65.000 € toe aan
Markant om dit project in goede banen te leiden.
Woordvoerder Stijn Van Eynde: 0490 66 60 28

Praktische informatie
Het programma voor het Ja of Nee-café op donderdag 12 mei in Muntpunt:
18u45: Onthaal
19u: Welkomstwoord door Lieve Droogmans, voorzitter Markant vzw en
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bianca Debaets
19u15: Panelgesprek met Anke De Boeck (Belofte Vlaams-Brabant & Brussel 2015, Cîme),
Kristien Vermoesen (Finn PR), Rachida Aziz (Azira) en Mireille Misseghers
(Elisabeth chocolatier). Moderatie door Yasmina El Messaoudi.
20u40: Meet & Greet met de onderneemsters
21u30: Netwerkdrink

