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De afgelopen jaren is Jong Ondernemen bijna 2,5 keer zo groot geworden in bereik. Dat vraagt ook 

wat van de organisatie. Om dit tempo door te kunnen zetten is het belangrijk dat alles intern en op 

de achtergrond ook meegroeit om de juiste kwaliteit te kunnen waarborgen aan onze studenten, 

docenten, begeleiders en partners. Maar ook in het onderwijs verandert telkens veel, daar moeten 

we naar blijven luisteren en onze programma’s op blijven aanpassen. 

Vandaar dat 2017-2018 niet in het teken stond van nog meer groei, maar even pas op de plaats om 

de next step van groei aan te kunnen. Daarom stond professionalisering en het waarborgen van 

kwaliteit op de eerste plaats. Daar hebben we dan ook hard aan gewerkt. Wat ons betreft hebben 

we een grote stap gezet in het professionaliseren van alle programma’s. 

Er zijn een hoop vernieuwingen in de programma’s doorgevoerd met dank aan de feedback van onze 

gebruikers (docenten) en de bijdragen van onze betrokken partners. We hebben dan ook ingespeeld 

op de behoefte van beide partijen en blijven in gesprek om eventuele verbeteringen aan te brengen. 

We zijn er trots op hoe onze programma’s en projecten er nu uit zien dankzij onze eigen 

onderwijsspecialisten.

Daarnaast is het verdienmodel van Jong Ondernemen veranderd, met het oog op de wens van onze 

klant. Onze programma’s Junior- en Student Company worden nu aangeboden in drie verschillende 

pakketten. Hierdoor kan de docent het programma zo uitgebreid of simpel maken als hij/zij zelf wil. 

Dankzij dit nieuwe businessmodel zijn beide programma’s nu nóg toegankelijker voor scholen die 

minder grote budgetten hebben of niet van alle faciliteiten gebruik kunnen maken. Dit past juist bij 

onze missie: ondernemerschapsonderwijs toegankelijk maken voor iedereen in Nederland!

Dankzij onze partners hebben we dit jaar weer 71.178 jongeren kunnen bereiken! Een lichte daling 

ten opzichte van schooljaar 2016-2017 (-5%). In het vmbo zien we een daling van deelnemers doordat 

scholen ons programma soms inhoudelijk te moeilijk vonden en ze daardoor niet van alle faciliteiten 

gebruik maakten. In 2018-2019 is er daarom een speciale Junior Company beschikbaar, waar we nu 

al het bereik weer zien toenemen. 

In het mbo zien we na jaren van lichte daling juist weer een stijging door aanpassingen in onze 

programma’s en inspelen op de behoeften. Ondanks de lichte daling hebben we toch weer een heel 

groot bereik gehad en dat komt onder andere door de prachtige activiteiten die we afgelopen jaren 

hebben ondernomen. De verwachting is dat het bereik in het schooljaar 2018-2019 weer gaat 

toenemen met alle vernieuwingen en gave programma’s die staan. Hoe we dat gaan doen, bewaren 

we nog even voor de prognose op de laatste pagina van het jaarverslag. 

Eindchef Joyce Rommelaar geeft in 2019 het stokje over aan een nieuwe directeur. Een nieuw 

gezicht betekent uiteraard een nieuwe visie op Jong Ondernemen. Tot nadere kennismaking! Zoals 

Johan Cruijff zei: “alleen kan je niets, je moet het samen doen”. Zo zien wij als Team Jong Onder-

nemen dat ook. 

Trots op een mooi jaar, met elkaar en voor elkaar. 

TEAM JONG ONDERNEMEN
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Onze organisatie

Hubert Deitmers
Bestuursvoorzitter
Oprichter Endeit Capital

Walter Mutsaers
Penningmeester
Interim-Manager

Heleen Dura - van 
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Bestuurslid
Oprichter DQ&A

Jacqueline Zuid-
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Bestuurslid
Oprichter Zuidweg & 
Partners

Ingo Heijnen
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Voorzitter en VP  
Operations EMEA Hill+-
Knowlton Strategies
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Comité van Aanbeveling

Joop van den Ende
Theater- en televisie-
producent

Jan Aalberts
Aalberts Industries

Frits Goldschmeding
Randstad uitzendbureau

John Fentener van Vlissingen
BCD Group

Bernard Wientjes
Hoogleraar Entrepreneur-
ship and Leadership 
Universiteit Utrecht

Henk de Vries
Projectsecretaris
CCHO

Pieter Waasdorp 
Directeur Ondernemerschap
Ministerie van Economische 
Zaken

Rinda den Besten
Voorzitter 
PO-Raad

Paul Rosenmöller
Voorzitter
VO-raad

Ton Heerts
Voorzitter 
MBO-raad 

Thom de Graaf
Voorzitter
Vereniging Hogescholen

André Leeflang
Docent/expert Ondernemen
mboRijnland

Gerard Werkhoven
Businesscoach 
Ondernemerschap en 
Strategie

Theo Reijnders
Head of Marketing
Wolters Kluwer Tax & 
Accounting NL 

Mirjam van Praag
Prof. of Entrepreneurship and 
Organization Amsterdam 
Business School 
University of Amsterdam
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Eindchef

Dick van den Bosch
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Carmen Broekhuizen
Officemanager

Nicole Boers
Officemanager

Anneloes Krom
Toekomstmaker

Annet Kloprogge
Learning Designer

Bianca Dekker
Party planner

Cheryl Tevreden
Copywriter

Evelyn Schoe
Regio aanvoerder 
Zeeland

Geert-Jan Wassink
Regio aanvoerder 
Limburg

Hannah Koning
Regio aanvoerder 
Zuid-Holland

Hester Syoum
Regio aanvoerder 
Oost-Nederland

Ivo Smit
Regio aanvoerder 
Noord-Nederland

Martijn van Norden
Regio aanvoerder
Noord-Holland /
Midden-Nederland

Thera Cornelis 
Regio aanvoerder
Noord-Brabant

Doeke Meijer
Regio aanvoerder 
(voortgezet onderwijs) 
Zuid-Holland



Missie

Wie zijn we? Wat doen we?

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

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

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. 

Wat doen we?

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.

‘Jongeren inspireren en uitdagen te bouwen 
aan een ondernemende toekomst’

Jong Ondernemen is een stichting die voor scholen al meer dan 25 jaar de hele leerlijn van 

actuele ondernemerschapsprogramma’s verzorgt. Wij willen dat alle jongeren op school de 

kans moeten krijgen hun ondernemende houding te ontwikkelen. Jaarlijks doen we dat al 

voor 80.000 jongeren. 

Onze ambitie is om dit in 2022 voor minimaal een kwart miljoen scholieren en studenten te 

doen, elk jaar weer. Op die manier zou iedere jongere minimaal één keer in zijn school-

carrière met ondernemerschap kunnen kennismaken. Ook willen we dat ondernemerschaps-

onderwijs vast in het curriculum komt van het primair onderwijs tot hoger onderwijs. De 

economie vraagt immers om ondernemende werknemers en baanbrekende ondernemers.
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 LANGE TERMIJN EFFECT 

1. Deelname aan het Jong Ondernemen 
programma verkort significant de tijd tot 
het vinden van een eerste baan.

2. Deelname aan het Jong 
Ondernemen programma verkleint 
de kans op werkloosheid.

3. Deelname aan het Jong Ondernemen 
programma vergroot de kans op een 
managementfunctie.

53% 41%

44% 30%
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4. Deelname aan het Jong Ondernemen programma vergroot de 
tijdsbesteding aan nieuwe initiatieven (intrapreneurship).

Ondernemerschapsonderwijs 2018 



In november 2017 ontving stichting Jong Ondernemen een donatie van The Coca-Cola Foundation. Een donatie die wordt gebruikt om ondernemerschap te 
stimuleren op middelbare scholen en jongeren de kans te geven om hun onder-
nemende kant te ontwikkelen. Deze donatie past in de maatschappelijke ambitie 
van Coca-Cola Nederland om de positie van jonge mensen binnen de samenleving 
te versterken.

Met de donatie van The Coca-Cola Foundation kan de stichting belangrijke stappen 
zetten naar haar doelstelling om per jaar 250.000 jongeren kennis te laten maken 
met ondernemerschap. “Om goed te functioneren in de snel veranderende arbeids-
markt 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”, vertelt Joyce Rommelaar, directeur van de stichting.

Partnership: The Coca-Cola Foundation 
steunt stichting Jong Ondernemen



Meet & Greet met Seth Goldman 

Op 25 juni 2018 was Seth Goldman, medeoprichter van Honest, voor één dag in het 

land. De dag werd bijgewoond door zowel media, medewerkers van Coca-Cola als drie 

jonge ondernemers. “De beste manier om ondernemerschap te stimuleren is mis-

schien wel door te inspireren. Van wie kunnen we dan beter leren dan van misschien 

wel onze meest ondernemende collega, Seth Goldman?”, aldus brand manager Gijs 

Brons. De drie ambitieuze jonge ondernemers vanuit het Jong Ondernemen program-

ma kregen net als de medewerkers van Coca-Cola de mogelijkheid om Seth vragen te 

stellen over ondernemerschap. Daarnaast kregen zowel Seth als de andere gasten de 

kans om de jonge ondernemers te vragen naar hun verhaal. De gouden tip van Seth: 

“Als je wacht tot alles perfect is, dan kan je nooit beginnen. Zorg ervoor dat je iets 

waardevols creëert en doe iets dat je prikkelt. ”

De drie jonge entrepreneurs Shalinda, Gianni en Mats zijn onderdeel van Grapes, een 

7-koppig bedrijf dat The Circle of Wine bedacht. “Het was een hele eer om Seth te 

ontmoeten en de kans te krijgen om te leren van een succesvolle ondernemer”, aldus 

Mats aan. Het drietal volgt een van de programma’s van Jong Ondernemen die hen de 

mogelijkheid biedt om een eigen bedrijf te starten. Hierbij worden zij begeleid door 

een coach die zelf in het bedrijfsleven werkt.



Onze kanalen

Twitter:
5.962 volgers

Instagram:
364 volgers

Facebook:
3.057 volgers

LinkedIn:
3.119 volgers

YouTube:
90 abonnees

CRM-relaties 
102.868 relaties

Evenementen:
• Start-up Event
• Leaders For A Day
• Company Launch
• Marktdag
• Junior Company van het Jaar
• Student Company van het Jaar

Mijn Netwerk:
Mijn Netwerk is de online  
community van Jong  
Ondernemen voor leerlingen, 
studenten, docenten,  
coördinatoren en begeleiders.

+ 7,5 % + 165 % + 13 %



LinkedIn:
3.119 volgers

Jong Ondernemen in de media



Evenementen

Start-up event Company Launches Nationale finale 
Junior company 
van het jaar

Leaders for a Day Marktdagen

De ondernemende jongeren kunnen door middel van de evenementen van Jong Onder-
nemen de concurrentie aangaan met andere junior- en student companies. Aan welke 
evenementen doen de deelnemende jongeren mee? 

Hieronder zie je een tijdlijn van het hele schooljaar.



Regiofinales
Student company 
van het jaar

Nationale finale 
Student company 
van het jaar

JA Europe 
Company of the 
Year Competition

Halve finale
Student company 
van het jaar

JA Europe 
Enterprise Challenge



Wat zeggen onze deelnemers?

Leerling - Junior Company

 Voor alle junior companies die er ook 
over nadenken zich in te schrijven bij 
de Kamer van Koophandel.... Gewoon 
DOEN! Als je de drive hebt om verder 
te gaan ondernemen en graag van je 
bedrijf een toekomstig succes wilt 
maken, schrijf je dan vooral in!

Docent - Junior Company

 
Zelf besteed ik vaak extra tijd aan 
bijvoorbeeld het schrijven van een 
sollicitatiebrief en het voeren van 
uitgebreide sollicitatiegesprekken die 
worden gefilmd en nabesproken. Ook voeg 
ik soms dingen toe zoals bijvoorbeeld een 
bezoek aan de Rabobank. Bedrijfsadviseurs 
nemen dan uitgebreid de tijd om met ieder 
leerbedrijf in gesprek te gaan over hun 
ondernemingsplan en dit van feedback te 
voorzien.

Docent - Zeker van je Zaak

 
Studenten hebben een veel duidelijker beeld van wat ondernemen inhoudt en 
komen veel onverwachte zaken tegen. Hierdoor denken ze nog een keer extra na of 
ze wel zelfstandig ondernemer willen worden.

Student - Student Company

 
In het begin hadden we nog wat opstart 
problemen, maar door de goede begeleiding 
die wij kregen van Jong Ondernemen, onze 
begeleiders, onze docent maar zeker ook 
de school zijn wij uiteindelijk toch bij een 
3e plaats in de landelijke finale terecht 
gekomen. We zijn het er allemaal mee 
eens dat dit een hele leuke, maar vooral 
hele leerzame ervaring is geweest. Jong 
Ondernemen bedankt daarvoor!

Docent - Student Company

 Learning by doing. Student Company 
biedt een beschutte leeromgeving 
voor studenten om ervaring op te 
doen met ondernemen. De studenten 
kunnen zelfstandig aan de slag 
waarbij samenwerken belangrijk is. 
Leerlingen ontdekken zelf wat hun 
competenties zijn.



Ondernemen met je klas
Ondernemen... Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen! Dankzij de ondernemerschapsprogram-
ma’s van Jong Ondernemen voor het primair onderwijs, Vakantie-eiland voor groep 5/6 en Pop-up 
store voor groep 7/8, komen jongeren spelenderwijs in aanraking met ondernemerschap. Benieuwd 
hoe dat in zijn werk gaat? Scan de QR-codes en bekijk de video’s!

Jong Ondernemen voor de basisschool: Pop-up store

Eiland Dag op de Triangel

Leerlingen ontwerpen vakantie-eiland



Wat gaat het komende jaar ons brengen en wat staat er op onze planning?

Zoals je in het voorwoord hebt gelezen, geeft Joyce Rommelaar het stokje over aan een 

nieuwe directeur. Wat betekent dit voor Stichting Jong Ondernemen?

Joyce heeft in bijna 4 jaar tijd een enorme groei bij Jong Ondernemen gerealiseerd. Bij 

het aantreden in 2015 bereikte Jong Ondernemen 32.523 jongeren. Inmiddels is dat aantal 

verdubbeld! We bedanken Joyce voor de mooie tijd en het professionaliseren van Jong 

Ondernemen. 

Een nieuwe directeur zorgt natuurlijk voor een nieuwe visie. Daarover wordt gedurende 

het jaar meer over bekendgemaakt. 

Wat betreft onze programma’s staan er verschillende ontwikkelingen op de planning. Zo 

wordt de focus gelegd op interactiviteit in de programma’s en verbetering van de 

trainingen voor docenten en begeleiders. Daarnaast wordt de doorlopende leerlijn 

duidelijker in beeld gebracht. 

Veel vernieuwingen dus dit jaar en een frisse blik op de visie van Jong Ondernemen.

We houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Met alle inspanningen hopen 

we ook dit jaar weer een recordaantal te bereiken.

Met vriendelijke groet,

TEAM JONG ONDERNEMEN

Prognose



Partners
Dankzij de mooie samenwerkingen met al onze betrokken partners maken we het ieder jaar weer 
mogelijk om jongeren de kans te geven op een ondernemende toekomst. Steeds meer jongeren ont-
dekken hun talenten en ontwikkelen hun ondernemende vaardigheden. 

Samen creëren we ondernemende werknemers en baanbrekende ondernemers!

Bedankt voor een mooi ondernemersjaar:







Telefoonnummer: 070-3490150
E-mailadres: info@jongondernemen.nl


