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Staatssecretaris Bianca Debaets geeft vrouwelijk
ondernemerschap in Brussel een flinke boost
Slechts 27,6% van de Brusselse ondernemers zijn vrouwen

Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets lanceert samen met Markant een nieuw partnerschap dat
vrouwelijk ondernemerschap in Brussel moet promoten. Het Traject Ondernemende Vrouwen,
waarbij deelneemsters gedurende zes maanden intensief worden gecoacht, heeft een bereik van
10.000 potentiele onderneemsters in Brussel.
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 zorgen voor 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.”
Markant is een netwerk van actieve en ondernemende vrouwen dat via verschillende projecten en
initiatieven het ondernemerschap bij vrouwen wilt stimuleren. Het Traject Ondernemende Vrouwen
in Brussel stimuleert vrouwelijk ondernemerschap aan de hand van persoonlijke uitwisseling en
loopbaanbegeleiding. Zo gaan vrouwen met elkaar in gesprek over ondernemerschap waarbij
succesvolle vrouwelijke entrepreneurs goede praktijkvoorbeelden uitwisselen met potentiële
onderneemsters.
Daarnaast organiseert Markant in samenwerking met haar partners ook loopbaancoaching. Dit is
uniek in het landschap van startersinitiatieven. Deelnemers worden intensief gecoacht en 6
maanden lang opgevolgd door professionals. Er wordt 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 in Brussel. Staatssecretaris Bianca Debaets kent hiervoor een bedrag
van 65.000 euro toe aan Markant om het project in goede banen te leiden.
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