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De partners van INSPIREYOWUP zijn terug van zomervakantie en delen graag het
laatste nieuws in het project: de meest recente ontwikkelingen en de
toekomstplannen!

DOE MEE AAN INSPIREYOWUP EN VIND
INSPIRATIE OM EEN BEDRIJF TE STARTEN
Het INSPIRE YoWup project
ontwikkelt materiaal voor de
ontwikkeling van ondernemersvaardigheden
voor
werkloze
jongeren
en
vrouwen.
Het
uiteindelijke doel is te inspireren
en hen in staat stellen hun eigen
bedrijf
te
kunnen
starten.

Ons online platform is de plek om
materialen te vinden die je hierbij
kunnen helpen.

De drie modules draaien om (1) Opportunity Recognition, (2) Financial Management
and Investment Readiness en (3) Mentoring
Bezoek onze website INSPIREYOWUP en ons e-learning platform. Lees meer

DE TESTRESULTATEN ZIJN BINNEN!
Het InspireYowup e-learning platform is getest in alle partnerlanden. Alle training
modules – Opportunity recognition, Financial management and investment readiness,
Mentoring – zeer positief beoordeeld door de respondenten, veelal jonge (potentiële)
ondernemers. Wij horen ook graag van jou! Bekijk de materialen en laat ons weten
wat je er van vindt! Neem contact met ons op!

BELANGRIJKE BEVINDINGEN IN NEDERLAND
Ten opzichte van de andere partner landen was het testpubliek in Nederland vrij jong.
50% was tussen de 18 en 25. Daarbij hebben ze het hoogste percentage start-ups
(ook 50%) terwijl veel van de rest ook overweegt om ondernemer te worden in de
nabije toekomst. In grote mate (80%) zitten ze in een ondernemersopleiding. De
deelnemers toonden grote belangstelling voor financieel management vraagstukken,
en Opportunity Recognition. Mentoring leek hen interessant, maar dan om te krijgen,
dan te geven. Zoals gezegd, misschien omdat ze nog vrij jong zijn, achten ze dit soort
ondersteuning en opleiding meer geschikt voor later.

KOM NAAR DE INSPIREYOWUP
SLOTCONFERENTIE
De keynote van de conferentie wordt verzorgd door de inspirerende Spaanse spreker
Salva López, hoogleraar Marketing en Marktonderzoek op de EASADE Business
School in Barcelona. Hij zal het publiek een unieke ervaring bieden met zijn bedrijf
Rockvolution. Salva trekt lessen uit de wereld van de muziek om efficiëntie van
bedrijven te verbeteren.
Donderdag 24 September 2015
Teatro Principal, Salon Rojo, Paseo del Espolon s/n, 09003 Burgos
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