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Voor welk begeleidingstraject wilt u zich 

inschrijven?
1

Voor welk begeleidingstraject wilt u zich 

inschrijven?

2 Wat is de titel van uw ondernemersidee? 2 Wat is de titel van uw ondernemersidee?

3
Contactpersoon voor het ondernemersidee? 

(Naam, emailadres, telefoonnummer)
3

Contactpersoon voor het ondernemersidee? 

(Naam, emailadres, telefoonnummer)

4
Geef een korte omschrijving van uw 

ondernemersidee
4

Geef een korte omschrijving van uw 

ondernemersidee

5 Over welk type ondernemersidee gaat het? 5 Over welk type ondernemersidee gaat het?

6
Waarom wilt u zich inschrijven voor dit 

programma? 
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Waarom wilt u zich inschrijven voor dit 

programma? 

7

Indien het om een samenwerkingsverband, 

opschaling of innovatie vanuit een bestaande 

sociale onderneming, welke organisaties of 

personen zijn betrokken?
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Welke organisaties of personen zijn betrokken?

8 In welke regio zal uw project actief zijn? 8 In welke regio zal uw project actief zijn?

9 Wanneer gaat/ging uw project van start? 9 Wanneer gaat/ging uw project van start?

10

Dit ondersteuningsaanbod is gericht op sociale 

ondernemersideeën met het oog op de directe of 

indirecte inschakeling van kansengroepen. Hoe 

zal uw project invulling geven aan deze 

doelstelling?

10

Dit ondersteuningsaanbod is gericht op 

participatieve en coöperatieve 

ondernemersideeën. Waarom ziet u uw idee als 

een participatief project?

11

Waarom wilt u binnen dit ondernemersidee 

kansengroepen inschakelen?
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Licht kort de relatie toe die u wil opbouwen met uw 

coöperanten/participanten. Bvb. hoe ziet de 

transactierelatie met de coöperanten eruit?

12

Hoeveel personen (kansengroepen) denkt u te 

kunnen tewerkstellen/betrekken door de uitvoering 

van uw ondernemersidee? (Maak een schatting) 

(Binnen 1 jaar en binnen 5 jaar)
12

Hoeveel mensen stelt u momenteel tewerk en op 

welke manier zal een participatief 

organisatiemodel hierop een impact hebben 

binnen 1 jaar en binnen 5 jaar? (Maak een 

schatting)

13
Wie is er betrokken bij het ondernemersidee als 

initiatiefnemers en wat is hun rol en ervaring? 13
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14
Welke producten/diensten zal uw 

ondernemersidee aanbieden?
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ondernemersidee aanbieden?

15
Hoeveel en welk type klanten denkt u te bereiken 

met uw ondernemersidee?
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Hoeveel en welk type klanten denkt u te bereiken 

met uw ondernemersidee?

16
Welke middelen, mensen en tijd kan u vrijmaken 

voor dit project? Geef uitleg
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Welke middelen, mensen en tijd kan u vrijmaken 

voor dit project? Geef uitleg

17
Wat is de verwachte omzet van uw 

ondernemersidee?(Maak een schatting, deze is 

niet bindend)
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Wat is de verwachte omzet van uw 

ondernemersidee?(Maak een schatting, deze is 

niet bindend)

18
Wanneer wilt u met het begeleidingsprogramma 

van start gaan?
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Wanneer wilt u met het begeleidingsprogramma 

van start gaan?

19
Indien u dat wenst, kan u ondersteunende 

documenten toevoegen om uw kandidatuur kracht 

bij te zetten.
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Indien u dat wenst, kan u ondersteunende 

documenten toevoegen om uw kandidatuur kracht 

bij te zetten.

20 Openbaarheid van gegevens 20 Openbaarheid van gegevens

21 Verklaring op eer 21 Verklaring op eer

22 Engagementsverklaring 22 Engagementsverklaring

Vragenlijst sociaal ondernemerschap Vragenlijst coöperatief ondernemerschap


