
 

1819, ‘what else’ om te ondernemen in Brussel? 
 

1819 verrijkt zijn aanbod van diensten voor Brusselse ondernemers. Als vaandeldrager van het Brussels 
ondernemerschap, belichaamt deze 1819 het nieuwe gezicht van de overheidsdiensten voor Brusselse 
bedrijven: een gedeeld beheer publiek/privé, een grotere nabijheid met alle ondernemers, een 
uitgebreidere en aangepaste actie aan een gediversifieerd publiek. Het is de eerste verwezenlijking van 
de aangekondigde  hervorming van het Brusselse institutionele landschap die aangekondigd werd door 
de Brusselse Regering. Doelstelling: iedere ondernemer, iedere persoon die in Brussel wenst te 
ondernemen, moet onthaald, gehoord en begeleid worden.  

Een veelzijdige 1819  

Al wie onderneemt stelt zich honderden vragen : Hoe mijn business plan opstellen ? Waar financiering 
vinden? Welke steun krijg ik voor aanwerving binnen mijn bedrijf ? Welke opleidingen zijn beschikbaar ?   

Wie kan mij helpen in 
crisistijd? 

De dienst 1819, bestaande 
uit een team van 21 
mensen, geeft aan 
iedereen, kandidaat-
ondernemers, starters of 
volleerde ondernemers, 
ongeacht hun leeftijd, 
nationaliteit, geslacht of 
opleidingsniveau,  een 
antwoord op hun vragen, 
via een telefoonnummer, 
een website, 

informatiesessies, 

sensibiliseringsprogramma’s1, en nu ook via een infopunt. De dienst geeft informatie stroomopwaarts aan 
de regionale gespecialiseerde diensten in begeleiding, financiering en localisatie, publiek en privé. De Dienst 
1819 is de schakel tussen de drie pijlers van overheidsdiensten voor bedrijven (begeleiding, financiering en  
et localisatie).  

1819 is de vaandeldrager van het Brussels ondernemerschap. Zijn drie opdrachten zijn de sensibilisering 
voor opportuniteiten inzake ondernemerschap, informatie & oriëntatie van ondernemers en animatie van 

                                                 
1 Drie specfieke programma’s zijn reeds operationeel binnen 1819 : de programma’s YET, Young Entrepreneurs of 
Tomorrow, om Brusselse jongeren aan te zetten tot ondernemerschap, Women in Business, gericht tot vrouwen en 
de actie CreateyourJob, in samenwerking met Actiris en gericht op werkzoekenden. 



 

de verschillende actoren om uitwisseling, synergiën en samenwerking te stimuleren. 

Bewijs van een antwoord op een behoefte: een ononderbroken groei  

In 2016 vonden 6.000 ondernemers een antwoord op hun vragen. Hun profiel is gevarieerd: 44% zijn 
vrouwen, 40% zijn starters, 40% volleerde ondernemers en  20% zijn tussenpersonen (gemeenten, 
beroepsverenigingen,…). 80% van de gebruikers worden doorverwezen naar het netwerk van 
ondersteuning voor ondernemerschap in Brussel. Het gaat hier zowel om publieke als private actoren die 
concrete oplossingen aanbieden. 

Sinds meerdere jaren kent 1819 een sterke groei, die nog versnelt in 2017. Terwijl in 2016 gemiddeld 487 
vragen/maand werden behandeld, is men in het eerste trimester van 2017 overgeschakeld naar 605 
vragen/maand. Dit is een verhoging van 24%. 
 

 



 

Ondernemen in Brussel, een pak eenvoudiger als iemand u wegwijs maakt  

Jaarlijks wordt een tevredenheidsenquête uitgevoerd bij een representatieve steekproef van klanten van 
1819. De enquête uitgevoerd in 2016 toont aan dat 89% van de klanten de dienst nuttig vinden, 92% vinden 
dat de dienst beantwoordt aan hun  behoeften en 95% zijn bereid de dienst aan te bevelen bij anderen. "In 
antwoord op een steeds weerkerende vraag van de ondernemers en teneinde het ondernemerschap te 
boosten, gaan wij nog verder : 1819 wordt een echt uniek loket voor informatie en oriëntatie door 
ondernemers die een contact wensen, te ontvangen aan de Charleroisesteenweg." zegt Annelore Isaac, 
directrice van 1819. 

Het infopoint is een plaats waar eenieder de adviseurs van 1819 en de partners van het netwerk kunnen 
ontmoeten. Dit fysiek onthaal is noodzakelijk om aan het Brussels publiek een ruime en gevarieerde 
kwaliteitsdienst te kunnen aanbieden.  Hij bestaat uit twee zones. Een eerste zone met tools - Ipad, 
schermen, informativideos, brochures – om op een interactieve manier kennis te nemen van de informatie 
van 1819 en van de partners. Een tweede zone biedt plaats aan een discussiezone waar de adviseurs van 
1819 elke namiddag  aanwezig zullen zijn, van 13u tot 17u. In de voormiddag wordt deze ruimte ter 
beschikking gesteld van de partners.  Er zal ook animatie in diverse vormen georganiseerd worden, zoals 
thematische weken, om het contact met publieke en private deskundigen te vergemakkelijken. Een eerste 
week is voorzien bij de start van het academiejaar, in september, en heeft de jongeren als doelpubliek.     

Een gedeeld beheer 

"Dit enig loket versterken is de eerste maatregel van de Small Business Act, aangenomen door de Brusselse 
Regering in juni vorig jaar.  Het is ook een pijler van de Hervorming van het institutionele landschap dat op 
die manier vorm krijgt. Het is de eerste fase van een ambitieus plan van de Brusselse Regering om het 
overheidsaanbod voor bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer leesbaar te maken." zegt Didier 
Gosuin, Brussels Minister van Economie. 

Naast de fysieke permanentie, besliste de Brusselse Regering in juni 2016 tevens om de dienst 1819 te 
voorzien van een pilootcomité en om van die 4 cijfers, 1819, zijn regionale communicatiekanaal te maken.  

Om de principes van een gedeeld beheer te implementeren, werd een pilootcomité opgericht waarin de 
partners zetelen, alsook vertegenwoordigers van de overheidsdiensten voor begeleiding, financiering en 
localisatie. Dit pilootcomité definieert het actieplan van de dienst 1819 en volgt de opvolging ervan op.  
Bovendien worden er ook partnerovereenkomsten getekend met de private partners.  

Universele informatie 

Met de bedoeling alle ondernemrs in Brussel te bereiken, zal de website 1819 eind deze maand ook in het 
engels beschikbaar zijn. Er gaat ook speciale aandacht uit naar de diversiteit. 1819 zal haar notoriëteit 
verhogen door gebruik te maken van specifieke communicatiekanalen en door de banden met 
communautaire verenigingen te verstevigen. Zo is 1819 één van de vaste sprekers  tijdens een wekelijkse 
economische uitzending van radio Arabel. Er werd tevens een samenwerking op touw gezet met het 
integratiebureau BON om informatiesessies rond opstarten te organiseren voor nieuwkomers. Deze sessies 
vinden plaats in verschillende talen, soms met vertaler.   



 

Contactpersoon : Cathy Schoels, cathy.schoels@gmail.com, 0477/680 280 
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