Wie zijn we?
Jong Ondernemen is een stichting die vol enthousiasme en
deskundigheid scholen al meer dan 25 jaar voorziet van praktische
ondernemerschapsprogramma’s.

Scholen

Wat doen we?
Bedrijven

Jongeren leren hun ondernemende kant kennen. Ze ontdekken en
ontplooien hun talent en ontwikkelen hun ondernemende houding.

Waarom doen we dit?
Door de programma’s van Jong Ondernemen sluit het onderwijs
goed aan op de huidige maatschappij en het bedrijfsleven. De
economie vraagt om ondernemende werknemers en baanbrekende
ondernemers. Iedereen is immers ondernemer van zijn eigen
toekomst.

Ondernemerschapsprogramma’s

Hoe doen we dit?
Wij bieden, in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs,
actuele en relevante programma’s en projecten aan om te bouwen
aan een ondernemende toekomst.

Ondernemende
werknemers en baanbrekende ondernemers

Verrijk het onderwijs en deel uw kennis:

Bedrijven

Scholen
Goed voorbereid op de toekomst!
Onderwijs bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de
arbeidsmarkt. Maar wat als de maatschappij steeds sneller verandert?
Vroeger werkten mensen hun hele leven voor één baas, vijf dagen per week,
van 9 tot 5. Tegenwoordig wisselen we vaak van baan en werken bedrijven
veel met flexwerkers.
Om goed te functioneren in deze snel veranderende arbeidsmarkt is het
noodzakelijk dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen. Zo
kunnen ze inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en weten ze
waar hun talenten liggen.
Verrijk het onderwijs met praktische ondernemerschapsprogramma’s.
Met de ondernemerschapsprogramma’s van Jong Ondernemen ontdekken
en ontplooien jongeren hun talenten en ontwikkelen ze een ondernemende
houding. Ze ervaren op een betekenisvolle en levensechte manier welke
mogelijkheden en kansen er zijn voor hun ondernemende toekomst. De
ondernemende houding geeft ze een voorsprong op de arbeidsmarkt.
Voordelen:
Praktijkgericht door samenwerking met het bedrijfsleven en de realistische
opzet van de programma’s (echt geld, echte producten en echte klanten);
Ontwikkeling van 21st century skills;				
Advies hoe u de programma’s kunt implementeren op uw school;		
Ondernemen in een veilige leeromgeving.
Bereik schooljaar 2017/2018:

71.178 jongeren

1.852 scholen

Deel uw kennis
De huidige arbeidsmarkt vraagt om een ondernemende houding en visie.
Jong Ondernemen biedt in samenwerking met het onderwijs programma’s aan
waarin jongeren hun talenten ontdekken en ontplooien en hun ondernemende
houding ontwikkelen. Deze zorgen ervoor dat jongeren goed worden voorbereid
op een ondernemende toekomst. Bij de ondernemerschapsprogramma’s is
ervaring uit het bedrijfsleven natuurlijk niet weg te denken. Daarom werken
we intensief samen met toonaangevende en ambitieuze organisaties en
professionals. Zij steunen ons financieel of door actief jongeren te begeleiden.
In ruil daarvoor profiteren zij van jong ondernemerschap en een interessant
netwerk.
Iets voor uw organisatie?
Als professional kunt u uw kennis en ervaringen delen en samen met ons
ervoor zorgen dat er in de toekomst steeds meer ondernemende werknemers
en baanbrekende ondernemers komen. U kunt op twee manieren betrokken zijn
bij de programma’s van Jong Ondernemen:
1. Partnerschap
Naast het begeleiden kunt u ook een financiële bijdrage leveren aan onze
programma’s. Met uw financiële steun maken we samen het onderwijs
ondernemender en kunnen we nog meer jongeren de kans bieden hun
ondernemende houding te ontwikkelen.
We gaan graag met u in gesprek om uw doelstellingen en wensen in kaart te
brengen. We maken voor iedere partner voorstellen op maat. Zo bouwen we
samen aan een ondernemende toekomst.
2. Begeleiden
Als begeleider kunt u uw professionele ervaringen delen met jongeren. De
kennis uit de praktijk zorgt ervoor dat leerlingen/studenten ervaren wat
ondernemen inhoudt en kunnen zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt.

De ondernemerschapsprogramma’s

Leerlingen ontdekken
de basisbeginselen van
het bedrijfsleven en
ondernemerschap.
Voor groep 7/8 is er
het programma Pop-up
store en voor groep 5/6
Vakantie-eiland.
basisschool

In een beschermde
omgeving maken
jongeren op een unieke
manier kennis met
ondernemen. Ze zetten
hun eigen bedrijf op en
organiseren zelf een
marktdag.
middelbare school

Leerlingen ontdekken
waar hun talenten liggen
en welke rol binnen een
onderneming het beste
bij hen past. Ze richten
samen een eigen bedrijf
op met echte producten,
klanten en geld.

De student onderzoekt
in vijf stappen waar zijn
passie ligt en hoe hij
vanuit die passie een
eigen zaak start.
mbo

Studenten ontwikkelen
een bedrijfsconcept en
rollen deze uit. Op deze
manier ervaren ze hoe
ze een eigen startup
opzetten.
mbo
hbo en universiteit

middelbare school

Projecten
Met de projecten van Jong Ondernemen maken jongeren al tijdens hun
onderwijscarrière kennis met de kansen en uitdagingen van ondernemerschap in
combinatie met thema’s zoals sociaal ondernemen, internationaal ondernemen,
internettechnologie en energie. De projecten zijn verdiepend of verbredend en zorgen
ervoor dat leerlingen en studenten een programma kunnen combineren met eigen
interessegebieden of nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.

Kijk voor meer informatie op jongondernemen.nl

“Uitdagend, spannend en
vooral leerzaam. Leerlingen en
studenten ontdekken op deze
unieke manier hun talenten”
Bernard Wientjes
Hoogleraar Universiteit Utrecht departement Economie Chair
of Entrepreneurship and Leadership

