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Voorwoord
Ondernemen leeft! Dat merkte ik meteen al
tijdens mijn eerste werkdag bij Jong
Ondernemen, 2 januari 2019, waar bij
binnenkomst de telefoon roodgloeiend stond
van media die ons belden. De Kamer van
Koophandel had namelijk net de cijfers van 2018
gepubliceerd: meer dan 3500 jongeren tussen
de 13 en 18 jaar schreven zich dat jaar in bij de
Kamer van Koophandel.
Dat ondernemen leeft, merken wij ook.
Het schooljaar 2018/2019 was een absoluut
recordjaar. Maar liefst 117.219 jongeren namen
deel aan onze praktische ondernemerschapsprogramma’s. Dat is een groei van ruim 45.000
deelnemers ten opzichte van vorig schooljaar.
De grootste groei zit in het primair onderwijs. Zo
positief en inspirerend om te zien dat, ondanks
de hoge werkdruk, basisschoolleraren ervoor
openstaan om met hun leerlingen aan de slag te
gaan met ondernemende vaardigheden.
Ook bij middelbare scholen en het (hoger)
beroepsonderwijs zien we dagelijks de
interesse en wens van docenten groeien om
hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden
op de veranderende maatschappij. Steeds vaker
willen docenten hun leerlingen ondernemende
vaardigheden leren, zoals creativiteit,
zelfredzaamheid en samenwerken. Dit leer je
niet uit een boekje, dit leer je door het gewoon
te doen.

Company Launches, was daar na amper vier
maanden helemaal niets meer van te zien. Ze
presenteerden bevlogen en vol zelfvertrouwen
hun ideeën voor honderden mensen. Het maakt
mij en het team zo trots dat we mogen werken
voor een stichting die jongeren helpt bij het
ontdekken van hun talenten en interesses.

“Dit leer je niet uit
een boekje, dit leer
je door het gewoon
te doen”
Na zo’n mooi jaar zijn we nóg gemotiveerder om
alle jongeren in Nederland te helpen met het
ontwikkelen van een ondernemende houding.
We bedanken al onze partners, begeleiders en
docenten die ons helpen om onze ambitie waar
te maken!

Mariolein van der Plas
Directeur Jong Ondernemen

Voor mij persoonlijk was het bijwonen van onze
evenementen en de jongeren in actie zien een
absoluut hoogtepunt. Waar sommigen in januari
wat onwennig hun ideeën pitchten tijdens onze
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2018/2019 in cijfers

117.219

jongeren namen deel aan onze
programma’s

2.355
professionals zetten zich in
voor Jong Ondernemen

10.830
leerlingen deden mee
met ons nieuwe programma
Webshop at School

9.829x
werd er gestemd op onze
publiekslievelingsverkiezing

4

7

challenges organiseerden
we met onze partners

29 jaar
bestaat Jong Ondernemen

40

verschillende scholen
namen deel aan onze
challenges

3.486
scholen deden mee aan
onze programma’s

359
actieve leden telt ons
onlangs opgerichte
alumni-netwerk

122
Companies schreven zich
in voor onze competities

15
medewerkers telt stichting
Jong Ondernemen

8
deelnemers van de
winnende Student
Companies namen deel
aan de Europese finales
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Hoogtepunten
START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR - SEPTEMBER
De start van een nieuw schooljaar is altijd een hoogtepunt voor
Jong Ondernemen, want dan gaan weer heel veel jongeren aan de
slag met ondernemerschap op school. Na een zomer lang updaten
en testen van de ondernemerschapsprogramma’s is het ook een
spannend moment, want werkt alles zoals we het bedacht hebben?

SAMENWERKING ING NEDERLAND FONDS - SEPTEMBER
Het ING Nederland Fonds is al sinds 2015 partner van Jong
Ondernemen en zet voor de komende jaren het partnerschap voort.
Het fonds financiert onder meer het digitaliseren van de
lesprogramma’s en het maken van educatieve video’s. Eerdere
donaties maakten het mogelijk om het primair onderwijsprogramma
BizWorld verder te ontwikkelen en in een nieuw jasje te steken.

START-UP EVENT - 5 OKTOBER
Het Start-up Event is ons startschot voor een nieuw
ondernemersjaar. Dertienhonderd deelnemers van het programma
Junior en Student Company kwamen naar de Jaarbeurs in Utrecht
voor een aantal leerzame workshops rondom thema’s als design
thinking, webontwikkeling, digitale innovatie, octrooien en sociaal
ondernemerschap. Ook deelden alumni hun ervaringen met ons
programma en ondernemen.

AT&T LEADERS FOR A DAY - 1 NOVEMBER
Om jongeren te helpen met hun oriëntatie op de arbeidsmarkt
organiseren we samen met AT&T het event Leaders for a Day.
Twintig alumni liepen op 1 november een dag mee met CEO’s van
onder meer Delta, AT&T, Experian, Interpolis, Topdesk, Siemens
Nederland, ManpowerGroup en DXC Technology. De dag werd
feestelijk afgesloten met een diner in het Louwman Museum te Den
Haag.

COMPANY LAUNCHES - DECEMBER, JANUARI & FEBRUARI
In december, januari en februari organiseerden we de regionale
Company Launches voor Junior en Student Companies. Door het
hele land pitchten de deelnemers hun plannen en uitdagingen voor
een publiek en strenge jury. Uiteindelijk koos de jury in elke regio
een winnaar.

NIEUWE DIRECTEUR JONG ONDERNEMEN - 2 JANUARI
Mariolein van der Plas startte in januari als algemeen directeur van
stichting Jong Ondernemen. Ze volgt Joyce Rommelaar op die ruim 3
jaar aan het roer stond. Mariolein was werkzaam bij Google, waar ze
een internationale functie op het vlak van educatiebevordering had.

SAMENWERKING MET MOLLIE - FEBRUARI
Veel studenten gaven aan dat ze gebruik wilden maken van Mollie,
zodat hun klanten online kunnen betalen. Wij luisteren graag naar
onze gebruikers, dus vanaf februari kunnen studenten
gebruikmaken van Mollie. Daar zijn we erg blij mee.
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LANCERING LESPAKKET WEBSHOP AT SCHOOL - 22 MAART
In samenwerking met stichting FutureNL maakten we Webshop at
School, een gratis lespakket waarin vmbo-leerlingen in 10 lessen
alles leren over het ontwerpen van een webshop. Met deze
toevoeging hebben we vanaf het primair onderwijs tot en met de
universiteit een volledig doorlopende leerlijn voor alle niveaus en
klassen. De feestelijke lancering van Webshop at School was op het
Sint-Maartenscollege in Voorburg.

GROOT AANTAL PROJECTEN MET PARTNERS - MAART
Naast onze ondernemerschapsprogramma’s organiseren we elk jaar
met onze partners een aantal projecten voor middelbarescholieren en
studenten. In maart was het top drukte, want toen hadden we heel
veel mooie evenementen, zoals de speeddate bij Disney, AT&T
Innovation Challenge, Sci-Tech Challenge met ExxonMobil en Social
Innovation Relay met Nationale Nederlanden.

MARKTDAGEN - MAART & APRIL
Een belangrijk onderdeel van ondernemen is natuurlijk je product of
dienst verkopen. Junior en Student Companies leren dit tijdens de
regionale marktdagen. Dit schooljaar hadden we er vijf. Het was
weer een groot succes met veel bezoekers en mooie prijzen.

NIEUWE KONINGSDAGLES - APRIL
Voor kinderen in groep 8 maken we elk jaar een speciale les rondom
Koningsdag. Dit jaar hebben we de les een mooie update gegeven en
dat zien we ook in de aantallen. Fantastisch!

FINALE JUNIOR COMPANY VAN HET JAAR - 12 APRIL
Als afsluiting van het programma Junior Company organiseerden we
de finale Junior Company van het Jaar 2019. Vijftien bedrijfjes van
vmbo-, havo- en vwo-leerlingen maakten kans op de titel. Uiteindelijk
won Corkoration van het Calvijn College in Krabbendijke in de
categorie vmbo en The B-Bar van het Onze Lieve Vrouwelyceum in
Breda in de categorie havo/vwo.

SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER DE ONDERNEMER - MEI
Sinds mei is De Ondernemer, onderdeel van de Persgroep, onze
mediapartner. We zijn heel trots op deze samenwerking. De
Ondernemer heeft haar online en offline platform ingezet ter promotie
van onze verkiezing Student Company van het Jaar 2019. En de
creative director Gerard van den Broek nam zitting in onze hbo-jury
van de finale.

FRANK VAN VLIET NEEMT PLAATS IN RAAD VAN ADVIES - MEI
Al een aantal jaren is Twinfield, onderdeel van Wolters Kluwer, een
grote en belangrijke sponsor van Jong Ondernemen. Omdat we graag
gebruikmaken van de enorme kennis en ervaring van Wolters Kluwer
nam Theo Reijnders, Manager Marketing bij Twinfield, in 2015 plaats in
onze Raad van Advies. Theo geeft nu het stokje door aan zijn collega
Frank van Vliet, Managing Director Wolters Kluwer Tax &
Accounting NL. Welkom Frank en bedankt Theo!

6

HOOGTEPUNTEN

|

JONG ONDERNEMEN JAARVERSLAG 2018/2019

FINALE STUDENT COMPANY VAN HET JAAR - 3 JUNI
Dit schooljaar schreven zich meer dan zestig teams in voor de
competitie Student Company van het Jaar 2019. Na een aantal
voorrondes en een spannende halve finale werden er tien companies,
5 in de categorie mbo en 5 in de categorie hbo, geselecteerd die mee
mochten doen aan de finale in het Beatrix Theater in Utrecht. De
winnaar in het mbo werd GIGG van ROC Rijn IJssel uit Arnhem en in
het hbo ging Strapd van Fontys Eindhoven met de hoofdprijs naar
huis.

VEEL MEDIA-AANDACHT VOOR JONG ONDERNEMEN - JUNI
Rond de Student Company finale is er in de media veel aandacht
besteed aan Jong Ondernemen. Zo maakte EenVandaag een item over
onze finale, schreef RTL Nieuws een artikel over winnaar Strapd, had
GIGG een interview met BNR Nieuwsradio en stond algemeen
directeur Mariolein van der Plas met een pagina groot artikel in het
NRC Handelsblad. Ook maakte De Ondernemer een podcast van ruim
50 minuten met de Student Company finalisten.

THE GLOBAL ENTREPRENEURSHIP SUMMIT - 4 & 5 JUNI
Samen met JA Europe organiseerden we tijdens The Global
Entrepreneurship Summit in Den Haag twee sessies. Het thema van
onze sessie was ‘Spreading the entrepreneurial mindset across
European youth'. Twee keer zat de zaal vol en de reacties van het
publiek waren positief en enthousiast. Wat een eer dat we als
stichting op zo’n groot internationaal congres mochten praten over de
dingen die we doen voor de jeugd in Nederland.

INSPIRATIE SESSIE BIJ COCA-COLA - 5 JUNI
Hoe stimuleer je ondernemerschap bij jongeren en welke kansen en
valkuilen komen daarbij kijken? Met vijftien Student Company
finalisten gingen we op bezoek bij het hoofdkantoor van Coca-Cola in
Rotterdam om hierover in gesprek te gaan. Dit leverde goede inzichten
en feedback op. Ook kwamen de jonge ondernemers met concrete
vragen, zoals de behoefte aan marketingadvies. In augustus hebben
we samen met Coca-Cola een masterclass Marketing georganiseerd.

INTERNATIONALE STUDENT COMPANY FINALES - JUNI & JULI
De winnaars van onze finale Student Company van het Jaar namen
deel aan de Europese finales georganiseerd door JA Europe. Met
Strapd, winnaar hbo, gingen we eind juni naar Oslo voor de European
Enterprise Challenge. En met GIGG, winnaar mbo, bezochten we begin
juli de Company of the Year Competition in Lille. Helaas vielen de twee
Student Companies niet in de prijzen, maar het was een geweldige
ervaring voor de studenten.

RECORDAANTAL ONDERNEMENDE JONGEREN - JULI
Ondernemen leeft! Dat blijkt niet alleen uit de cijfers die de Kamer van
Koophandel begin dit jaar publiceerde, maar ook wij zien een flinke
groei. Het afgelopen schooljaar namen bijna 120.000 jongeren deel aan
onze praktische ondernemerschapsprogramma’s. Dit is een groei van
ruim 45.000 deelnemers ten opzichte van het schooljaar 2017/2018.
Een mooie afsluiting van een succesvol schooljaar.
7
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“We durven nu veel sneller
op mensen af te stappen”
Met Blijbaantje stonden Danique Andringa,
Debbie Voshart, Isabel Slagboom, Serena
Liesveld en Meike de Jonge van Veenlanden
College Mijdrecht in de finale van onze
competitie Junior Company van het Jaar
2019. De 17-jarige scholieren gingen niet
met de hoofdprijs naar huis, maar wonnen
wel een mooie derde plek én werden
publiekslieveling. Hoe hebben ze het Junior
Company avontuur ervaren?
“Het was heel leuk. We hebben er veel van
geleerd, zoals presenteren, bedrijven via de mail
of telefonisch benaderen en samenwerken. Ook
zijn we zelfverzekerder geworden, we durven nu
sneller op mensen af te stappen en hen te
overtuigen”, begint Danique. “Ik wilde altijd al
mijn eigen bedrijfje hebben en door Jong
Ondernemen heb ik nu de kans gekregen om te
ervaren hoe het is om ondernemer te zijn.”
Danique heeft niet alleen ervaren hoe het is om
ondernemer te zijn, want ze is er nu ook écht
een. Samen met Debbie en Isabel maakt ze een
doorstart met Blijbaantje. Serena en Meike zijn
gestopt, omdat ze zich volledig op school willen
richten.

8
Finale Junior Company van het Jaar 2019

“Jammer, maar we begrijpen hun keuze. Met vijf
meiden een onderneming opzetten is ook veel.
Vooral met school ernaast is het druk en moet
je snel kunnen schakelen. Met z’n drieën gaat
dat net wat gemakkelijker.”
Toffe bijbanen
Blijbaantje is een online platform waarop
jongeren een bijbaantje kunnen vinden. Het idee
voor deze Junior Company ontstond toen Isabel
zelf op zoek ging naar een bijbaan. “Het was
lastig om een leuke bijbaan te vinden. Ik wilde
geen vakkenvullen bij een supermarkt. Via via
ben ik uiteindelijk bij een marketingbaantje
gekomen. Dit moest makkelijker vond ik,
zodoende kwam ik op het idee van Blijbaantje.
We richten ons op scholieren tussen de 14 en 18
jaar. Bedrijven kunnen zich registreren en een
abonnement bij ons afsluiten. Ze betalen dan
een vast bedrag per maand en kunnen een
aantal vacatures plaatsen. Het platform is voor
scholieren gratis. Voor nu richten we ons alleen
op de gemeente De Ronde Venen. In de
toekomst willen we gaan uitbreiden naar
meerdere gemeentes en willen we een
vacature-app ontwikkelen.”

DEELNEMERS AAN HET WOORD
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“Jong Ondernemen
motiveerde ons om
echt wat van het
programma te maken”
Inmiddels is de website een paar maanden live
en staan er al wat vacatures op. De grootste
klant is Albert Heijn, maar de meiden hopen ook
wat lokale bedrijven aan zich te binden. “Juist bij
die kleinere bedrijven heb je toffe bijbanen waar
je veel mag doen. Die baantjes vind je niet zo
snel op andere vacaturesites, zo proberen we
ons te onderscheiden.”

JONG ONDERNEMEN JAARVERSLAG 2018/2019

Extra zetje
Het project Junior Company zit erop en nu gaan
Danique, Isabel en Debbie dus zelf aan de slag
met ondernemen. “De ervaringen van Junior
Company nemen we ons hele leven mee”, vertelt
Debbie.
“Jong Ondernemen motiveerde ons om echt wat
van het programma te maken. De competitie
Junior Company van het Jaar gaf dat extra zetje
en we kregen via Jong Ondernemen veel
publiciteit. We vinden het nog steeds jammer
dat we niet hebben gewonnen, maar uiteindelijk
zijn we blij met de derde plaats en de titel
publiekslieveling. Dat hoort natuurlijk ook bij
ondernemen; je kunt niet altijd de beste zijn!”

Speeddaten met Disney Nederland

9
Finale Junior Company van het Jaar 2019
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Hebben Rotterdamse studenten
een miljoenenbedrijf in handen?
Gewoon beginnen. Dat is de tip van Roy
Stolwijk (27) voor startende ondernemers.
Met Student Company Excellence
Innovations is hij samen met medestudenten ook gewoon gestart. Als we de
docent mogen geloven, hebben de
studenten een miljoenenbedrijf in handen.
“Zou kunnen, maar dan moeten we wel heel
hard aan de bak”, zegt Roy nuchter.

onderhoudsplan mogelijk te maken. Het was een
uitdaging om het concept goed vorm te geven.
We hadden een hypothese, maar die kwam niet
overeen met de testresultaten. Het was een
puzzel die we moesten oplossen, maar we
hebben ons er doorheen gebikkeld en nu hebben
we een prototype gemaakt dat we kunnen
testen.”

Het afgelopen schooljaar nam Roy vanuit
Rotterdam Academy met vier andere studenten
deel aan het programma Student Company. De
samenstelling van zijn team was anders dan bij
andere scholen, want de groep bestond uit
studenten van drie verschillende opleidingen.
Door het excellentie programma van de
Rotterdam Academy kwamen de studenten
bijeen. “Ik ben zelf engineer en iemand anders in
het team studeerde bijvoorbeeld communicatie.
Iedereen heeft een andere manier van denken.
Dat was in het begin lastig, omdat we een
technisch product gingen ontwikkelen. Dan
merk je toch dat je lang bezig bent om iets uit
te leggen, terwijl het voor jou vanzelfsprekend
is. Dat maakte het ingewikkeld, maar ook
meteen leerzaam.”

“Door Jong Ondernemen
hebben we waardevolle
contacten opgedaan”

Windmolens onderhoud
Niet alleen de samenstelling van het team van
Excellence Innovations was anders, ook het
bedenken van het product ging op een andere
manier. “Rotterdam Academy werkt samen met
een aantal bedrijven. Onderdeel van de opleiding
is een opdracht uitvoeren voor een bedrijf. Wij
kregen de opdracht van International Test
Solutions (ITS) : bedenk een optimalisatieplan
voor het onderhoud van windmolens. We hebben
een apparaat ontwikkeld dat de boutspanning in
windmolens meet om zo een beter
10

Veel potentie
De samenwerking met ITS heeft het team veel
gebracht. Zo mochten ze gebruikmaken van alle
faciliteiten en van de kennis en ervaring van de
medewerkers. Natuurlijk ook van het grote
netwerk van het bedrijf.
“De windmolenindustrie is een lastige markt om
te betreden. Als student klop je niet zomaar aan
bij een bedrijf als Vattenfall (voormalige Nuon,
red.). Door te werken met een bestaand bedrijf,
heb je sowieso al ingangen. ITS heeft ons idee
met Vattenfall gedeeld en zij waren enthousiast.
Dat is fijn om te weten. Onze docent denkt dat
we een miljoenenbedrijf in handen hebben. Dat
zou kunnen. Het is een grote en groeiende
markt waar veel potentie in zit. Windenergie
neemt alleen maar toe. Hoe meer windmolens,
hoe efficiënter het onderhoud moet worden. Dus
in dat opzicht is de kans groot dat ons apparaat
een succes wordt. Maar we moeten dan wel
heel hard aan de bak om dat ook te bereiken.”

DEELNEMERS AAN HET WOORD
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Hard aan het werk tijdens de Halve Finale
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Van avocadorijper naar hoesjes
voor insulinepomp
Hoe kun je avocado’s sneller laten rijpen?
Met deze vraag ging Jesse Brom (23) samen
met zeven andere studenten aan de slag. Al
snel kwamen ze erachter dat dit idee wat
ingewikkelder was dan het leek. Dus
moesten ze terug naar de tekentafel. Na
wat brainstormen ontstond het idee om
gekleurde plastic hoesjes te maken voor
een insulinepomp. Student Company
SugarFam was geboren!
“Ondernemen is vallen en opstaan, dat weten
ook de jonge ondernemers van SugarFam. Ze
volgen allen een opleiding op de HZ University in
Vlissingen. De hogeschool pakt het project
Student Company iets anders aan. Het project
duurt normaal 10 maanden, maar HZ University
heeft het samen met Jong Ondernemen ingekort
naar 5 maanden. Dus Jesse en zijn team hadden
maar een paar maanden om een eigen bedrijf te
starten. “Dat was wel pittig. Ons eerste idee
was de Avo to Go, een tool om avocado’s sneller
te laten rijpen. We hadden een manier gevonden
om het rijpproces te versnellen, maar een
avocado was twee weken te ver gerijpt. Het is
een scheikundig proces. We hadden wat
experimenten uitstaan, maar we moesten nog
zeker 200 avocado’s testen om uiteindelijk een
bruikbare oplossing te krijgen. Dit was niet
haalbaar binnen de tijd van het project, dus
gingen we weer brainstormen. Daar kwamen
ruim vijftien ideeën uit, maar we waren nergens
heel enthousiast over.”

12

Bestaansrecht
Het team kon het idee van de avocadorijper
maar niet loslaten, totdat medeoprichter
Eyenalem Huisman vertelde dat ze diabetes
heeft en al een tijdje op zoek is naar een
gekleurd plastic hoesje om haar insulinepomp
mee op te vrolijken. “We zochten meteen online

of zo’n hoesje al bestond. We kwamen alleen
stickers tegen die je op de pomp kunt plakken.
Die waren duur en dat werkt niet met de
OmniPod (een draadloze insulinepomp) die je om
de drie dagen moet vervangen. Dit bevestigde
voor ons dat er vraag naar was, want als die
stickerwinkels bestaansrecht hebben dan zou
ons idee zeker moeten aanslaan. Vanaf dat
moment is het heel snel gegaan. We gingen
op zoek naar een plasticproducent die ons
product kon spuitgieten. We mailden alle
spuitgieters in Nederland voor een offerte.
Uiteindelijk hadden we er een gevonden die met
ons samen wilde werken en een mal voor het
hoesje kon maken. Spuitgieten is een duur
proces, maar zo kregen we wel de beste
kwaliteit.”

“We willen een
diabeteswinkel
worden, zodat we
iedereen kunnen
helpen”
6.000 euro
Om de hoesjes voor de OmniPod ook
daadwerkelijk te kunnen maken, hadden de
studentondernemers zo’n 6.000 euro nodig.
Gemiddeld halen Student Companies een paar
honderd euro op door de verkoop van aandelen,
maar SugarFam moest flink wat meer geld
ophalen. “Eyenalem en ik bezochten in één week
een paar netwerkontbijtsessies in Vlissingen
waar we ons bedrijfsidee pitchten. Dit was een
groot succes. In no time hadden we veel
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aandelen verkocht, maar het was nog niet
genoeg om het hoesje in productie te nemen.
Onze begeleiders waren onder de indruk van
onze aanpak. Ze wilden ons helpen om de rest
van het bedrag op te halen. Zodoende hebben ze
hun netwerk gemaild met de vraag of ze in
SugarFam wilden investeren. Uiteindelijk hebben
we 300 aandelen à 20 euro verkocht en hadden
we het benodigde bedrag bij elkaar.”
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Het gaat nu steeds om losse bestellingen. We
verkopen onze hoesjes via Amazon en Ebay. We
willen binnenkort onze website vertalen naar
het Engels, zodat buitenlandse klanten op onze
website gemakkelijk de hoesjes kunnen
bestellen. Dat scheelt ons veel geld, want we
betalen een fee over elke bestelling via Ebay of
Amazon.”

Eerste klant
In nog geen twee maanden tijd maakten de
jonge ondernemers enorme stappen. Ze hadden
genoeg geld opgehaald en dus konden de
hoesjes geproduceerd worden. Dit lieten ze
doen bij een plasticproducent in Zeist. Op de dag
dat de hoesjes klaar waren, sloten de jonge
ondernemers ook meteen hun eerste grote deal.
“Het kantoor van gezondheidsbedrijf Mediq zit in
de buurt van Zeist. We hadden al eerder contact
met hen gehad. Nadat we onze hoesjes hadden
opgehaald, reden we naar Mediq. Daar lieten we
onze hoesjes achter. Niet veel later sloten we
een deal voor 2.000 hoesjes. Het bedrijf gaat ze
gratis verstrekken onder hun klanten.”

Grote speeltuin
De jonge ondernemers zitten allemaal nog op
school. Ze runnen het bedrijf naast hun studie.
“Het gaat goed met SugarFam. Op dit moment
zoeken we naar een manier om zelf geld te
kunnen
verdienen
ons
bedrijf. We zouden
Speeddaten
met aan
Disney
Nederland
het liefst doordeweeks alle vrije uren aan
SugarFam besteden en ons daarvoor ook
kunnen belonen met een kleine vergoeding per
maand. We hebben nog veel grote plannen,
zoals ons assortiment uitbreiden voor andere
insulinepompen en bloedglucosesensoren. We
willen een diabeteswinkel worden, zodat we alle
diabetespatiënten kunnen helpen. Die plannen
kunnen we alleen uitvoeren als we genoeg uren
aan SugarFam kunnen besteden.”

Deze deal gaf de studentondernemers zo’n
boost dat ze besloten om na het Student
Company project door te starten met hun
bedrijf. Een aantal studenten haakten af, het
team bestaat nu uit vier ondernemers. Sinds
februari staan ze ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Het klantenbestand is inmiddels
flink uitgebreid, want hun hoesjes gaan de hele
wereld over. Zo verkochten ze er al aan mensen
in Finland, Zweden, Duitsland, Canada, Amerika,
Réunion, Frankrijk en Italië. “Dit is zo gaaf om te
zien.

Het is even stil, Jesse lacht en zegt: “Het is bizar
dat we in zo’n korte tijd ons eigen bedrijf
hebben opgericht. Jong Ondernemen heeft ons
deze kans gegeven. Ik had wel eens een idee
met vrienden om een bedrijfje te beginnen, maar
door het Student Company programma heb ik
echt leren ondernemen. Het is de grootste
speeltuin waar je je in kunt bevinden. Het risico
is laag, waardoor je vrijer kunt ondernemen. Of
ik nou blijf ondernemen of voor een baas ga
werken, deze ervaringen neem ik mijn hele leven
met me mee.”
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Op kantoor bij SugarFam. Foto’s © Marieke Lodder (mariekelodderfotografie.nl)
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“Door Zeker van je Zaak wist
ik het: ik start mijn eigen bedrijf”
Al haar hele leven droomt Lisa Verberne (19)
van een eigen onderneming. Hoe ze dat
precies aan ging pakken, wist ze nog niet.
Totdat ze na een beroepenavond op school
ontdekte waar haar passie ligt: honden
trimmen. Ze begon hobbymatig haar eigen
trimsalon, maar na het programma Zeker
van je Zaak schreef ze zich in bij de Kamer
van Koophandel. Nu is ze de trotse eigenaar
van Trimsalon Knoest.
Op eigen initiatief liep Lisa een paar jaar geleden
in haar vrije tijd stage bij een hondentrimsalon.
Ze wilde ervaren hoe het is om in een trimsalon
te werken en nog belangrijker: ze wilde
ontdekken of dit ook echt haar passie is.
“Tijdens een beroepenavond op mijn oude
middelbare school kwamen allerlei ondernemers
vertellen over hun baan. Er zat ook een
hondentrimster bij. Ik was hier zo van onder de
indruk dat ik daar meer over wilde weten.
Zodoende heb ik de trimster benaderd of ik bij
haar stage mocht lopen na school. Dat was zo
goed bevallen dat ik vanaf dat moment mijn
droom had ontdekt: een eigen trimsalon
beginnen.”

14

Vol vertrouwen
Na de middelbare school ging Lisa de studie Dier
en Ondernemen doen. Als onderdeel van de
studie volgde ze het programma Zeker van je
Zaak. Ze werkte al een tijdje hobbymatig in haar
eigen salon die gevestigd is in het huis van haar
ouders in Valkenswaard. Maar ze had nooit de
stap naar de Kamer van Koophandel durven
zetten. Gelukkig bracht Zeker van je Zaak daar
verandering in. “Door Zeker van je Zaak kreeg ik
vertrouwen in mijn eigen bedrijf en durfde ik er
vol voor te gaan. Ik heb me tijdens het
programma vooral gefocust op het financiële
gedeelte, zoals salaris, kosten en

belastingaangiftes. Dat was het gedeelte waar
ik het meest onzeker over was. Ik had ook nog
geen ondernemingsplan geschreven, daar had ik
steeds geen zin in. Maar nu móest ik wel. Ik ben
blij dat ik het programma heb gevolgd, want
daarna heb ik me meteen ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Ik weet nu zeker dat
mijn bedrijf een succes kan worden.”

“Ik hoop dat mijn salon
binnen 1 à 2 jaar elke
week is volgeboekt”
Specialiseren
Inmiddels is de onderneemster klaar met haar
studie en kan ze zich helemaal focussen op haar
eigen bedrijf. “Mijn klantenbestand blijft maar
groeien. Eerst had ik alleen vrienden en familie
als klant, maar nu komen er ook steeds meer
onbekende mensen. Dat is tof om te zien.
Uiteindelijk wil ik fulltime in mijn trimsalon gaan
werken en wil ik me gaan specialiseren in
allerlei hondenrassen. Ik hoop dat mijn salon
binnen 1 à 2 jaar elke week volgeboekt is, maar
ik wil geen lange wachttijden hebben. Want
klanten goed helpen vind ik het belangrijkst.”

Lisa aan het werk in haar trimsalon
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Jong Ondernemen in
de media
Regelmatig verschijnen er artikelen, video’s of andere contentproducties over Jong
Ondernemen of (oud)deelnemers aan onze programma’s. Het afgelopen schooljaar was de
aandacht groter dan ooit tevoren. Vooral rondom de Student Company finale was er een
enorme piek. Hieronder lichten we een paar mooie items uit waar we trots op zijn!

EenVandaag
EenVandaag was 3 juni aanwezig bij onze finale Student Company van het
Jaar 2019. Het actualiteitenprogramma maakte een artikel en een video-item
over de finale. De finalisten werden geïnterviewd en met Student Company
Social Knitwork hadden ze van tevoren nog een middag gefilmd. Het is een
mooi item geworden dat dezelfde dag nog uitgezonden werd op NPO 1.

RTL Nieuws
Ook het RTL Nieuws besteedde aandacht aan onze Student Company finale.
De nieuwswebsite publiceerde een interview met student Niels Fickinger van
hbo-winnaar STRAPD.

Metro
In januari maakte de Kamer van Koophandel de cijfers bekend van het aantal
jongeren dat zich in 2018 heeft ingeschreven. Dit aantal, 3500 jongeren tussen
13 en 18 jaar, was voor Metro aanleiding voor een artikel. Hiervoor werden twee
oud-deelnemers geïnterviewd, namelijk Jordi van der Meijden van KlusmetPlus
en Fabiënne Overbeek van Grow a Wish. Ook onze algemeen directeur kwam
aan het woord.

NRC Handelsblad
Algemeen directeur Mariolein van der Plas werd begin juni geïnterviewd door
een journalist van het NRC Handelsblad. De aanleiding van het interview was
onze aanwezigheid tijdens the Global Entrepreneurship Summit in Den Haag.
Het interview gaat onder meer over Marioleins overstap van Google naar Jong
Ondernemen, onze ondernemerschapsprogramma’s en hoe het onderwijs
omgaat met ondernemerschapsonderwijs. Het artikel stond dinsdag 4 juni in
het NRC Handelsblad en NRC Next, maar is online ook terug te lezen.
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Wat doet Stichting
Jong Ondernemen?
Stichting Jong Ondernemen is in augustus 1990
opgericht op initiatief van ABN Amro, VNO-NCW,
MKB-Nederland in samenwerking met het
Ministerie van Economische zaken en de Kamer
van Koophandel. Het doel van deze oprichting is
om jongeren ondernemender te maken door
middel van ondernemerschapsprogramma’s die
we zelf ontwikkelen en beschikbaar stellen aan
het onderwijs. Dit houdt niet in dat alle jongeren
allemaal de ambitie moeten hebben om een
eigen zaak te beginnen, maar wel dat ze
gestimuleerd worden om een ondernemende
houding te ontwikkelen.

Maar onze ambitie is groter: we willen alle
jongeren in Nederland de kans geven een
ondernemende houding te ontwikkelen en hen
inspireren om hun talenten te ontdekken en
actief aan de slag te gaan met hun toekomst.
Vanaf dit schooljaar bieden we een complete
leerlijn aan vanaf de basisschool (groep 5) tot en
met de universiteit. Hieronder een overzicht van
onze ondernemerschapsprogramma’s.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs
Finale Junior Company van het Jaar 2019

Onder een ondernemende houding verstaan wij:
proactief zijn, kansen zien en grijpen,
doorzetten, samenwerken, creatief zijn,
problemen oplossen en verantwoordelijkheid
nemen.
Inmiddels bestaat Jong Ondernemen al bijna 30
jaar als zelfstandige stichting en hebben we het
afgelopen schooljaar een recordaantal
deelnemers bereikt, namelijk 117.219.
18
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Hoger onderwijs
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Vakantie-Eiland (Groep 5/6)
Het programma Vakantie-eiland daagt leerlingen uit
om een succesvol vakantie-eiland te ontwerpen en
in teams te bedenken hoe het eiland eruitziet en
wat er te doen is. Daarbij staat steeds voorop dat
het eiland een commercieel succes moet worden.
In dit programma wordt een ondernemende en
onderzoekende houding van de leerlingen
verwacht. De leerlingen leren keuzes maken en
verantwoording te nemen voor eigen handelen. Het
programma bestaat uit vier dag(del)en. Op de
afsluitende bijeenkomst presenteren de leerlingen
hun eiland aan ouders.

Pop-Up Store (Groep 7/8)
Tijdens Pop-Up store runnen leerlingen in
teamverband hun eigen bedrijf. Met fictief
startkapitaal kopen ze grondstoffen in, waarmee ze
eindproducten maken. Die verkopen ze op een
afsluitende verkoopdag. Het programma is
opgedeeld in vier dag(del)en. De leerlingen
ontdekken door de Pop-Up Store de
basisbeginselen van het bedrijfsleven en
ondernemerschap, en ontwikkelen zelfkennis.
Leerlingen krijgen direct inzicht in de resultaten
van hun inspanning.

“We hebben met onze groep 8 het programma Pop-up Store gedaan. Dat was echt
een superweek. Wat hebben de kinderen in korte tijd veel geleerd, ze pikten de
leerstof snel op en hebben hun talenten ontwikkeld. Ik heb nog nooit een
volledige groep een hele week zo enthousiast zien werken. Zelfs thuis gingen ze
verder. Het programma zit erg goed in elkaar en heeft ons enorm geholpen.”
- Ellen Atkinson, directeur Prins Willem Alexanderschool
19
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Webshop at School (Onderbouw VO)
Webshop at school is een kant-en-klaar lespakket
boordevol video’s, werkboeken, slides en een
mooie webshoptool. De lessen zijn gemaakt voor
eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen, maar
iedereen die meer wilt leren over het ontwerpen
van een webshop kan er mee aan de slag. Wat is
e-commerce precies? Hoe ontwerp je een
huisstijl? Hoe bereik je potentiële klanten? Dit zijn
enkele vragen waar de leerlingen mee aan de slag
gaan. Webshop at School bestaat uit 10
interactieve lessen van elk 30 minuten, waarbij
ondernemende en digitale vaardigheden centraal
staan. De leerlingen krijgen tips van professionals
van onder meer Coolblue, VBAT, Thuisbezorgd.nl en
Picnic.

YES! (Onderbouw VO)
YES! staat voor Young Entrepreneurs in School en
richt zich op middelbarescholieren in de onderbouw
en op studenten mbo niveau 1 en 2. De leerlingen
zetten in groepsverband een eigen bedrijf op. Ze
kiezen hun doelgroep, selecteren bestaande
producten die aansluiten bij deze doelgroep, maken
een begroting, kopen de producten in, doen de
marketing en verkopen zoveel mogelijk producten.
Met het programma YES!, dat uit 10 lessen bestaat,
worden de leerlingen onder meer uitgedaagd tot
marktgericht denken, samenwerken, netwerken en
verantwoording nemen. Ze maken in een
beschermde omgeving kennis met ondernemen.

“Het programma zit goed in elkaar en we krijgen fijne ondersteuning van de
Regio-aanvoerder. De leerlingen komen er op een speelse manier achter wat
ondernemen is en wat er allemaal bij het opzetten van een bedrijf komt kijken.
Daardoor weten de leerlingen of ondernemen juist wel of niet iets voor hen is.”
20
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Junior Company (Bovenbouw VO)
Tijdens Junior Company richten
bovenbouw-leerlingen hun eigen bedrijf op en
runnen dit een schooljaar lang. Ze verdelen
functies, bepalen de doelgroep, brainstormen over
hun product, schrijven een ondernemingsplan,
verkopen aandelen en houden een financiële
administratie bij. Met Junior Company ervaren
leerlingen op een praktijkgerichte manier hoe het is
om een eigen bedrijf te runnen. Ze ontdekken
onder meer waar hun talenten liggen en welke rol
het beste bij hen past.

“Het Calvijn College Krabbendijke doet al 18 jaar mee met Junior Company. De
persoonlijke groei die de leerlingen doormaken is fantastisch om te zien. De
vaardigheden die ze door Junior Company ontwikkelen gaan de rest van hun
leven mee en zijn nodig in vrijwel alle beroepen. Ik probeer docenten van andere
scholen regelmatig te motiveren om ook mee te doen.”
- Tonie van der Jagt, Calvijn College Krabbendijke

Zeker van je Zaak (mbo niveau 3 en 4)
Een student onderzoekt met Zeker van je Zaak in
vijf stappen waar z’n passie ligt en hoe die vanuit
een passie een eigen zaak kan starten. Aan het
einde van het programma weet de student of
ondernemen iets voor hem is en of het starten van
een eigen zaak haalbaar is. Wanneer de student
besluit om het bedrijf daadwerkelijk te starten,
weet de student waar hij aan begint en kan een
vliegende start maken als zelfstandig ondernemer.

“Zeker van je Zaak is een prettig programma. Er is veel ruimte om te kiezen voor
aanvullende of verdiepende theorie. De studenten vinden het programma
gemakkelijk om mee te werken. Ieder jaar starten er wel wat studenten door
met hun eigen onderneming, zoals een sportschool of als personal trainer.”
- Wendy van der Helm, ROC Mondriaan School voor Lifestyle, Sport en Bewegen
21
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Student Company (mbo/hbo/wo)
In teamverband starten studenten tijdens Student
Company een eigen bedrijf. Ze verdelen functies,
bepalen hun doelgroep, brainstormen over het
product, schrijven een ondernemingsplan, vergaren
startkapitaal, verkopen het product of de dienst en
zorgen voor een financieel overzicht. Studenten
ervaren op een praktijkgerichte manier hoe ze een
start-up kunnen opzetten. Het programma geeft
studenten de kans om theoretische kennis in de
praktijk toe te passen. Ze ontdekken onder meer
waar hun talenten liggen en welke rol het beste bij
hen past.

“Het afgelopen schooljaar deden we voor de eerste keer mee met Student
Company. Ik was op zoek naar manier om studenten genoeg competitie te
bieden en ze op een gestructureerde manier kennis te laten maken met
ondernemerschap. Het programma is goed opgezet. De ondersteuning en
bijkomende faciliteiten zijn prettig. De competitie Student Company van het Jaar
is een mooie toevoeging. Een team van mij is tot de finale gekomen, dat werkt
motiverend voor de studenten.”
– Okke de Jong, Rotterdam Academy
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Wie zetten zich in voor
Jong Ondernemen?
Team
Het team van stichting Jong Ondernemen bestaat uit vijftien
enthousiaste medewerkers met elk hun eigen expertise. Er is veel
ruimte voor eigen invulling, waardoor elke medewerker zijn functie
vorm kan geven en kan uitblinken in bepaalde gebieden. Daarnaast
krijgen we elk schooljaar hulp van een aantal stagiaires en schakelen
we regelmatig freelancers in voor onder meer videocontent en
fotografie.

Bestuur
Jong Ondernemen is een stichting met een overkoepelend bestuur.
Het bestuur volgt op afstand de dagelijkse gang van zaken en keurt onder
meer de begroting en de jaarrekening goed. Elk jaar vinden er een aantal
bestuursvergaderingen plaats om de bestuursleden op de hoogte te
stellen van het reilen en zeilen van de stichting.
Het bestuur bestaat uit:
Hubert Deitmers (voorzitter)
Walter Mutsaers (penningmeester)
Heleen Dura - van Oord
Ingo Heijnen
André Haardt

Raad van Advies
Naast een bestuur hebben we een Raad van Advies bestaande uit elf leden
die allemaal expertise hebben in ondernemerschap en / of het onderwijs.
Dit is een waardvolle groep vertrouwenspersonen die veel kennis
en ervaring hebben waar Jong Ondernemen gebruik van kan maken.
De Raad van Advies bestaat uit:
Rinda den Besten
Ton Heerts
Thom de Graaf
André Leeflang
Paul Rosenmöller
Mirjam van Praag
Frank van Vliet
Henk de Vries
Pieter Waasdorp
Gerard Werkhoven
Bernard Wientjes
23
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Comité van Aanbeveling
Onze Comité van Aanbeveling bestaat op dit moment uit
vier leden. Zij dragen de organisatie publiekelijk uit en hebben
een groot netwerk waar Jong Ondernemen gebruik van kan
maken.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
Jan Aalberts
Joop van den Ende
Frits Goldschmeding
John Fentener van Vlissingen

Begeleiders
We hebben grote ambities en die kunnen we natuurlijk niet
alleen verwezenlijken. Daarom hebben we een grote groep enthousiaste en trouwe begeleiders
die zich elk jaar geheel vrijwillig inzetten voor Jong Ondernemen. Zij begeleiden onder meer
onze Junior en Student Companies of helpen met de lessen Vakantie-eiland en Pop-Up Store.
Hun inzet is voor ons van groot belang, want zonder de begeleiders zouden we de
jongeren niet zo goed kunnen helpen met het ontdekken van hun ondernemende
kant. We hopen elk jaar ons vrijwilligersbestand te laten groeien. Om dit te kunnen
bereiken gaan we de komende tijd investeren in onze begeleiders.

Partners
Jong Ondernemen heeft een aantal vaste partners die helpen in de vorm van het delen van kennis
en ervaring tijdens events en workshops, het aanbieden van producten en diensten of het doneren
van een sponsorbedrag.

24
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In het zonnetje
Omdat we niet zonder enthousiaste docenten
en begeleiders kunnen, zetten we elk jaar twee
docenten en een begeleider in het zonnetje.
Om ze te bedanken voor hun geweldige inzet,
deskundigheid en aanpak.
Het is fantastisch om te zien hoe docenten en
begeleiders aan de slag gaan met onze
programma’s en hoe ze de jeugd helpen om het
beste in hen naar boven te halen. De winnaars
van dit jaar kregen elk een mooie prijs, zoals
een diner voor 2, een Pier Experience met onder
meer een 3-gangendiner en een overnachting in
De Pier Suite.

>

>

>

Docent van het Jaar 2019
Categorie voortgezet onderwijs
Tonie van der Jagt, Calvijn College Krabbendijke
Docent van het Jaar 2019
Categorie mbo, hbo en universiteit
Okke de Jong, Rotterdam Academy
Begeleider van het Jaar 2019
Harry van Ingen

Bedankt!
We willen natuurlijk niet alleen Tonie, Okke en
Harry bedanken, maar we willen álle docenten,
begeleiders en andere vrijwilligers die zich het
afgelopen schooljaar voor Jong Ondernemen
hebben ingezet heel erg bedanken. Zonder jullie
was het niet zo’n succesvol ondernemersjaar
geworden!
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Vooruitblik 2019/2020
Begin 2019 hebben we onze missie, visie en
doelen geherformuleerd. Eén ding was voor
iedereen duidelijk: we willen nog beter worden
in de dingen die we nu doen. De komende jaren
ligt dan ook de focus op het verder verbeteren
van ons huidige programma-aanbod. Met onze
programma’s willen we alle jongeren in hun
kracht zetten door ze te helpen bij het
ontdekken van hun talenten en het ontwikkelen
van een ondernemende houding.
We willen ervoor zorgen dat onze programma’s,
die samen een doorlopende leerlijn vormen, en
de manier hoe we deze aanbieden optimaal
aansluiten bij de behoeftes van docenten en
jongeren. Met andere woorden: veel luisteren,
observeren, vragen stellen aan onze gebruikers
en op basis daarvan de programma’s
verbeteren.

“Veel luisteren,
observeren,
vragen stellen”
Om ons aanbod zo compleet mogelijk te maken,
investeren we ook in de elementen die onze
programma’s zo echt maken. Dit doen we door
het komende schooljaar docenten nog meer te
ondersteunen en trainen in hoe ze onze
programma's succesvol inzetten. Daarnaast
blijven we onze evenementen innoveren en
gaan we volop investeren in de begeleiders die
zo gemotiveerd zijn om hun kennis en ervaring
te delen met onze jonge doelgroep.

26

Want juist met deze begeleiding maken we met
z’n allen de ervaring voor jongeren zoveel rijker
en waardevoller.

Zoals ik aangaf in het voorwoord zijn we nog
gemotiveerder dan ooit tevoren om elke jongere
een vliegende start te geven voor zijn of haar
verdere toekomst. We kunnen niet wachten om
hier ook in het schooljaar 2019/2020 samen met
onze partners, begeleiders en docenten weer
een grote slag mee te maken!
Mariolein van der Plas
Directeur Jong Ondernemen
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Partners

Friends
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“Het is altijd het
juiste moment
om iets goeds
te doen.”
- Martin Luther King
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