ONDERNEMENDE JONGEREN ZETTEN HUN SCHOUDERS
ONDER EEN DUURZAMERE TEXTIELSECTOR
‘WAKE UP, SHAKE UP, START UP’ SLAAT DE BRUG TUSSEN SCHOOLBANK EN WERKVLOER
Met dit project stimuleren we maatschappelijk verantwoord ondernemerschap bij jongeren, via een thema dat
hen nauw aan het hart ligt. We starten in de schoolse context, onder begeleiding van de leerkracht. Maar het
project brengt de jongeren veel verder. Hun dromen en ambities bepalen waar het coachingtraject eindigt, maar
vooral waar hun duurzaam ondernemersverhaal begint.

MODE EN TEXTIEL
Textiel is iets wat haast elke tiener bezighoudt. Kledij is
immers het medium bij uitstek om aan de buitenwereld
te laten zien wie jij bent, hoe jij je vandaag voelt, wie je
wil zijn. De ene volgt de mode op de voet, de andere
kent de beste webshops om tweedehandskledij te
scoren en nog een ander kijkt vooral bedenkelijk bij de
vestimentaire keuzes van z’n klasgenoten.

ONDERNEMERSCHAP BIJ JONGEREN
Om een circulaire economie waar te maken, hebben
we ondernemers nodig. Ervaren ondernemers die de
noodzaak inzien om stap voor stap om te schakelen
naar een circulair product of dienst. Maar ook jonge
starters die hun onderneming van in het prille begin
duurzaam aanpakken. En net daar schiet het onderwijs
nog te vaak te kort. Daarom dit project als accelerator
van start-ups binnen circulaire economie aansluitend
bij de schoolse context.

Wake up

Bij de kick off van het project krijgen zo’n 1000
secundaire scholen een link naar een documentaire over
de vervuilende textielsector. Zo nodigen we hen uit om
mee te stappen in een traject rond circulair ondernemen.

Shake up

De leerlingen uit de deelnemende klassen bezoeken
eerst de afdeling textielverwerking van de Kringwinkel.
Daarna brainstormen ze tijdens een GoodPlanetworkshop circulaire mode en textiel over mogelijke
oplossingen voor de reststroom in de textielsector

Start up

Vervolgens werken de leerlingen in groepjes aan een
eigen businessplan, begeleid door Junior Argonauts.
Ze kiezen hun eigen focus: materialen/grondstoffen
ontginnen, onderdelen ontwikkelen, diensten aanbieden
of zowel nieuwe als bestaande producten aanpassen
aan het concept herbestemming. Tot slot stellen ze hun
ontwerpen voor aan het publiek. De geselecteerde
voorstellen winnen een coachingtraject: experten
van Junior Argonauts begeleiden de leerlingen bij de
uitwerking van hun ideeën en de oprichting van hun
eigen start-up.

In een circulaire economie worden tal van oplossingen toegepast om grondstoffen en producten zo
hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, gedeeld, hebben een hoge
tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden
tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het
levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar. Bron: vlaanderen-circulair.be

STEUN DIT PROJECT

Na een succesvolle eerste ronde willen we dit project opnieuw herhalen. Bekijk het traject van de winnaars hier.
Zin om hier mee deel van uit te maken? Dit project ondersteunen als financiële partner? Peter- of meterschap
opnemen van een geselecteerd voorstel dat aansluit bij je eigen business model of gedachtegoed? Een toon- en
persmoment van de start-ups in jouw bedrijf of vereniging?
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