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Het schrijven van dit voorwoord gaf mij een mooie 
gelegenheid om even de tijd te nemen om terug te 
denken en te reflecteren op het afgelopen schooljaar. 
Wederom was het een bewogen jaar! 

Met allereerst de aftrap van ons Start-up Festival 
in Rotterdam Ahoy (oktober 2019). Wat was het fijn 
om met zoveel mensen samen te komen, wat een 
energie! We konden toen nog niet vermoeden dat 
we hier later in het schooljaar met een gevoel van 
heimwee aan zouden terugdenken. 

Al snel daarna volgde de verhuizing van ons kantoor 
van de Malietoren in Den Haag naar B. Amsterdam. 
Niet snel na onze verhuizing begon de situatie 

rond COVID-19 ernstiger te worden. Dit zorgde 
er vanaf half maart voor dat het tweede deel van 
het schooljaar voor veel jongeren, docenten en 
begeleiders én ook voor ons opeens zo anders werd 
dan hoe we het altijd gewend waren.  

Maar als ik nu terugdenk aan die tijd, dan overheerst 
toch vooral een gevoel van trots. Trots op hoe we 
hier met zijn allen mee om zijn gegaan. Dan denk 
ik aan al die jongeren die binnen no time hun hele 
businessidee omgooiden en keken hoe ze kwetsbare 

groepen konden helpen met hun onderneming. 
Of aan de jongeren die ondanks deze situatie 
doorgingen met hun onderneming en er alsnog een 
groot succes van wisten te maken. Docenten die 
onverminderd enthousiast en betrokken hun lessen 
wisten voort te zetten online, maar ook het team van 
Jong Ondernemen.  
Zo wisten we bijvoorbeeld in korte tijd onze klassikale 
Koningsdagles om te zetten naar een online les die 
veel basisschoolleerlingen wist te inspireren om op 
Koningsdag vanuit huis te ondernemen en iets te 
doen voor een ander! Zo waren er kinderen die buiten 
viool gingen spelen voor een verzorgingstehuis, 
kinderen die bandjes met kindergeluiden opnamen 
voor de dieren in Artis of met de camera van hun 
grootvader langs de deuren gingen om portretten 
van mensen in de deuropening te maken 

Wendbaarheid, weerbaarheid en creativiteit. De 
vaardigheden waar we het altijd over hebben als 
we duidelijk willen maken hoe belangrijk het is dat 
jongeren de kans krijgen om een ondernemende 
houding te ontwikkelen. En dat werd door dit virus 
opeens nog zoveel duidelijker. 

Want het coronavirus liet zien dat ingrijpende 
veranderingen en onzekerheid over de toekomst, 
deze vaardigheden nog belangrijker maken dan ooit 
tevoren.  

Wij zijn dan ook nog gemotiveerder om met de hulp 
van iedereen om ons heen, de komende jaren zo 
veel mogelijk jongeren de kans te geven om dit soort 
vaardigheden te ontwikkelen tijdens hun schooltijd! 

Voorwoord

Mariolein
Algemeen Directeur
Stichting Jong Ondernemen

“Wendbaarheid, 

weerbaarheid en 

creativiteit”



30 jaar
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Schooljaar 2019 / 2020
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601

121.267

1.155

148 teams 1864

6327x 1271

bestaat Jong Ondernemen 
(22 augustus 2020)!

jongeren namen deel aan onze 
programma’s & Themalessen.

scholen deden in 2019-2020 mee 
aan onze programma’s.

professionals zetten zich in voor 
Jong Ondernemen.

schreven zich in voor onze 
competities.

mensen keken live vanuit huis naar 
de YouTube-livestream van de 

finales Junior en Student Company.

is er gestemd op onze 
Publiekslieveling-poll voor 

Student Company.

mensen keken naar onze live 
interviews op Instagram met 

de Junior en Student Company 
winnaars.
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September
Start van het nieuwe schooljaar 
De start van een nieuw schooljaar is altijd een hoogtepunt voor Jong 
Ondernemen, want dan gaan heel veel jongeren weer aan de slag met 
ondernemerschap op school. Het blijft altijd een spannend moment, 
want werkt alles wel zoals het zou moeten? 

Digitale les rondom Kinderpostzegels 
In samenwerking met Kinderpostzegels maakten we een speciale 
digitale les voor de Kinderpostzegelactie. In deze les komen leerlingen 
erachter waarom ze postzegels en andere producten verkopen, voor 
wie ze dat doen én hoe ze dat slim aanpakken. Samen ondernemen 
voor het goede doel! 

Samenwerking bunq voor Student Company 
Voor het programma Student Company is bunq onze nieuwe partner. 
De bank verzorgt alle rekeningen voor de studentondernemers. 
Het aanvragen verloopt allemaal online, dus zonder papierwerk, 
kantoorbezoek of bureaucratie! 

Nieuwe Prinsjesdagles samen met Tilburg University Junior 
Samen met Tilburg University Junior ontwikkelden we de digitale les 
‘Minister voor een dag’. Tijdens deze les kruipen basisschoolleerlingen 
voor even in de huid van een minister, want ze gaan plannen maken voor 
de school. Deze praktijkgerichte module stimuleert ondernemende 
vaardigheden, zoals samenwerken en creativiteit, én leerlingen leren 
door middel van een quiz meer over Prinsjesdag. 

Oktober
Start-up Festival in Rotterdam Ahoy – 4 oktober
Het Start-up Festival is ons startschot voor een nieuw ondernemersjaar. 
Bijna 1400 deelnemers aan het programma Junior en Student Company 
kwamen naar Rotterdam Ahoy voor een aantal leerzame workshops 
rondom thema’s als digitale innovatie, (influencer)marketing, branding, 
design thinking en financiën. Ook deelden alumni hun ervaringen met 
het programma en ondernemen. De dag erna verscheen een mooi 
verslag van ons event in Het Financieele Dagblad!

Hoogtepunten
Een jaar om niet te vergeten.
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November
AT&T Leaders for a Day & onze eigen vlog – 14 november 
Samen met onze partner AT&T organiseerden we het event Leaders 
for a Day. Dit event organiseren we om jongeren te helpen met hun 
oriëntatie op de arbeidsmarkt. Vijfentwintig alumni liepen op 14 
november een dag mee met CEO’s en managers van onder andere 
Dopper, Warner Bros, Experian, AT&T, Siemens en Coca-Cola. Van dit 
event maakten we ook onze eerste eigen vlog! 

Brabantse Waterchallenge – 28 november 
Hoe kunnen we zuinig zijn op ons water en de kwaliteit ervan bewaken? 
Deze vraag stond centraal tijdens de Brabantse Waterchallenge die we 
samen organiseerden met de Provincie Noord-Brabant. Uiteindelijk 
gingen de leerlingen van het Rodenborch College uit Rosmalen met de 
winst naar huis! 

December
Show me the Money Challenge – 10 december 
Samen met Van Lanschot organiseerden we de challenge Show me the 
Money. Dit was een pitchwedstrijd rondom het thema financiën. Tien 
Junior Companies namen het tegen elkaar op. Leerlingen van het 
Willem van Oranje College uit Waalwijk wonnen de eerste prijs!

Nieuw bestuurslid Jolanda vult bestuur aan
Sinds december is Jolanda Degen ons nieuwe bestuurslid. Ze is 
medeoprichter van Darwin Invest en Online Travel Organization 
Otravo (o.a. Vliegtickets.nl, WTC.nl en VakantieDiscounter). Daarnaast 
investeert ze in jonge bedrijven in diverse sectoren. Haar expertise 
ligt in het opbouwen en laten groeien van een onderneming. We zijn 
dan ook heel blij en trots met Jolanda als aanvulling van ons bestuur. 
Welkom Jolanda!

Januari
Verhuizing van Den Haag naar Amsterdam 
Aan het einde van het jaar hebben we niet alleen kerstcadeaus 
ingepakt, want we waren ook heel veel verhuisdozen aan het inpakken. 
We verhuisden namelijk van de Malietoren van VNO-NCW in Den Haag 
naar B. Amsterdam, de grootste start-up hub van Europa. We hebben 
de afgelopen jaren met veel plezier in de Malietoren gewerkt. We 
willen VNO-NCW en alle andere bedrijven in de Malietoren ontzettend 
bedanken voor de fijne jaren!  

Pitch Battles 
In januari en februari organiseerden we de regionale Pitch Battles 
voor Junior en Student Companies. Door het hele land pitchten de 
deelnemers hun plannen en uitdagingen voor een publiek en strenge 
jury. In elke regio koos de jury een winnaar. 

Februari
Doorontwikkelen Pop-up Store samen met Egeria DO 
Met de steun van Egeria DO kunnen we ons basisschoolprogramma 
Pop-up Store doorontwikkelen en het bereik op scholen vergroten. 
Het programma wordt verbeterd, zodat het nog beter aansluit op de 
wensen van de doelgroep. Ook komt er meer focus op duurzaamheid, 
zichtbaarheid en begeleiding.
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Maart
Afscheid bestuursvoorzitter Hubert Deitmers 
Na 10 jaar als bestuursvoorzitter was het in maart helaas voor Hubert 
Deitmers tijd om Jong Ondernemen te verlaten. In die 10 jaar hebben we 
samen heel veel mooie dingen mogen beleven. Met als klap op de vuurpijl 
de flinke groei van de afgelopen jaren, naar zelfs een record van bijna 
120.000 jongeren. Hubert, dank dank dank voor alles! Walter Mutsaers 
is sinds maart onze bestuursvoorzitter. Tijdens een klein afscheidsdiner 
werd Hubert benoemd tot erevoorzitter van onze stichting!

Kindergemeenteraad kiest Pop-up Store - 11 maart
Op 11 maart werd de jaarlijkse kindergemeenteraad gehouden in het 
raadhuis in Appingedam. Leerlingen van groep 8 discussieerden onder 
leiding van raadsvoorzitter burgemeester Koos Wiersma over projecten 
waar ze subsidie voor beschikbaar mochten stellen. We zijn super trots 
dat de leerlingen met een flinke meerderheid voor ons voorstel rondom 
de Pop-up Store kozen.

Instagram Live, shoutouts en inspiratiesessies
In maart moesten alle scholen de deuren sluiten in verband met de 
coronamaatregelen. Om tijdens deze periode onze deelnemende 
scholen goed te kunnen ondersteunen, bedachten we een aantal 
initiatieven, zoals wekelijkse mailings met tips, Instagram Live sessies 
met experts, shoutouts op Instagram en inspiratiesessies over onze 
programma’s voor (nieuwe) docenten. Hier werd positief op gereageerd, 
daarom gaan we dit ook vaker doen!

April
Koningsdagles ‘Ik ben een koning’ 
De verjaardag van onze koning stond dit jaar meer dan ooit in het teken 
van ‘samen’ en ‘er voor elkaar zijn’. Daarom riepen wij met onze digitale 
‘Ik ben een koning’-les alle kinderen van Nederland op om zich vanuit 
huis in te zetten voor de ander. Hoe dan? Nou, door de les te doen en 
een eigen actie op te zetten.

Juni
Finales Junior & Student Company 
Geen grote finale in Rotterdam Ahoy dit jaar, maar een online finale live 
vanuit B. Amsterdam. Het was voor ons allemaal wennen, maar met heel 
veel steun en hulp van iedereen om ons heen hebben we de finales 
Junior & Student Company door kunnen laten gaan. Dit zijn de grote 
winnaars: Textwels (vmbo), PortoMini (havo/vwo), BackTassen (mbo) en 
Flitsbel (hbo).

Internationale Student Company finales – juni & juli 
De winnaars van onze online finale S tudent C ompany v an h et Jaar 
namen deel aan de Europese finales georganiseerd d oor J A Europe. 
BackTassen en Flitsbel deden mee aan deze online finales. Helaas vielen 
de twee companies niet in de prijzen, maar wat zijn we trots op onze 
toppers!
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Succesvol met portemonneetjes 
van oude spijkerbroeken

Het idee van een kleine portemonnee is natuurlijk niet 
nieuw. Daarom vond het team een andere manier om 
zich te onderscheiden. “We vinden duurzaamheid 
belangrijk. We bedachten om de portemonneetjes 
te maken van oude spijkerbroeken en de productie 
onder te brengen in een sociale werkplaats. Op deze 
manier sprong ons product er meteen uit”, vertelt 
Sophie. Voor de productie hoefden de meiden 
alleen maar ritsen te kopen, want stoffen kregen 
ze vanuit alle kanten aangereikt. “We ruimden onze 
eigen kledingkast op. Ook vroegen we vrienden en 
familie of ze nog oude kleding over hadden. In no 
time hadden we een berg met bruikbare stoffen.” 

Van offline naar online verkoop 
Van die berg kleding moesten natuurlijk zo snel 
mogelijk portemonneetjes gemaakt worden. De 
productie bij de sociale werkplaats ging toch wat 
minder snel dan ze hoopten. Dus de vier jonge 
ondernemers schakelden hulp in van oma’s en 
moeders. Maar toen was daar ineens Corona 

en moesten de plannen omgegooid worden. 
“Op dat moment waren we heel blij dat we geen 
grote voorraad hadden. We hadden ongeveer 
45 portemonneetjes op voorraad. We wilden ze 
verkopen op markten, maar ineens werd alles door 
het coronavirus afgelast. Dat was wel balen. We 
verkochten wat producten via via en plaatsten ze 

op Etsy, Instagram en United Wardrobe. We hebben 
op deze manier toch nog best wat portemonneetjes 
kunnen verkopen.” 

Speciaal verzoek uit Amerika 
De online verkoop via Etsy liep geen storm, maar er 
kwam wel een heel bijzonder verzoek binnen. “Een 
vrouw uit Amerika had ons benaderd of we tien 
PortoMini’s voor haar wilden maken van kleding 
van haar vader. Ze zou de stoffen dan naar ons 
opsturen. Heel mooi idee, maar het was voor ons 
niet haalbaar. We hadden eerder al het idee om iets 
te doen met stofjes die een sentimentele waarde 
hebben, maar het is wat ingewikkelder om dat in een 
korte tijd te regelen. Maar wel supergaaf om zo’n 
verzoek te krijgen. Daar zijn we erg trots op”, vertelt 
Chelsey enthousiast. 

Beste van Nederland 
De 17-jarige ondernemers zijn niet alleen trots op 
de aandacht vanuit Amerika, maar natuurlijk ook 
op de titel Junior Company van het Jaar 2020. “En 
dan ben je ineens de beste havo/vwo-company 
van Nederland. Wow, dat hadden we niet verwacht 
toen we begonnen met ons bedrijf. Toen we in de 
halve finale stonden, dachten we: misschien kunnen 
we het ook wel gewoon winnen”, zegt Judith. Merit 
vult aan: “We hebben vanaf de halve finale ook 
echt keihard ons best gedaan en dat betaalde zich 
uiteindelijk terug in de winst. Gaaf.” 
De winst bracht hun ook meteen een nieuwe 
mogelijkheid om de portemonnees te verkopen, 
want ze werden benaderd door Conceptstore De 
Ruilfabriek in Nieuwegein. “We kregen de vraag of we 
onze producten wilden verkopen via hun winkel. In 
De Ruilfabriek kunnen creatieve ondernemers een 
plekje huren en hun items verkopen. Wij mochten 

Vind je jouw portemonnee ook altijd te groot om mee te nemen tijdens het 
stappen? Dat vonden Judith de Bruijn, Chelsey Fama, Merit Vis en Sophie Wolf van 
Junior Company PortoMini nou ook. Daarom bedachten de 17-jarige scholieren van 
het Cals College Nieuwegein de PortoMini, een kleine portemonnee waar een paar 
pasjes en wat geld in passen. Met dit idee wonnen de vier meiden de titel Junior 
Company van het Jaar 2020 (havo/vwo). 

Deelnemers aan het woord.

“Tof om ons product 

ook echt in een winkel 

te zien liggen”



daar gratis liggen. Dat was wel een hele eer. Tof om 
ons product ook echt in een winkel te zien liggen.” 

Ondernemen is niet meer eng 
Het was voor Judith, Chelsey, Merit en Sophie een 
succesvol ondernemersjaar. Hoe kijken ze terug 
op het hele avontuur? Judith: “Ik dacht altijd: ik 
start maar niks voor mezelf, want een eigen bedrijf 
runnen is lastig en ik kan dat niet. Maar door Junior 
Company weet ik nu dat ik het wél kan. Ondernemen 
is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel een stuk 
toegankelijker geworden. Het is niet meer eng om 
de stap te nemen om voor mezelf te beginnen, want 
ik weet nu wat er allemaal bij komt kijken.” Zo denken 
de andere meiden er ook over. Merit: “We kunnen 
nu gewoon zeggen dat het ons gelukt is. Hoe mooi 
is dat?!”

Tips van PortoMini 

• Je moet zelf enthousiast zijn over je product. Als je zelf niet enthousiast bent, dan worden
anderen dat ook niet en dan heb je een zwaar jaar. Je moet er écht veel tijd insteken en het is
veel leuker om ergens aan te werken waar je blij van wordt!

• Het is belangrijk om met mensen in een groepje te zitten waar je je prettig bij voelt. Het
hoeven geen vrienden te zijn (of te worden), maar het moet wel een veilige omgeving zijn. Je
moet eerlijk tegen elkaar kunnen zijn.

9
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dat het toch niks zal worden”, zegt Gijs. Youri vult 
aan: “Wij geloofden er wel in. En we stonden toch al in 
de halve finale, jammer om dan af te haken. Dus we 
besloten dat we met z’n drieën door zouden gaan. 
Maar goed ook.” En de winst bezorgde de drie jonge 
ondernemers een vliegende start. Ze verschenen 
volop in de media en een aantal bedrijven namen 
contact met hen op, want er was interesse in hun 
product. Luuk: “De ANWB had ons artikel op de 
website van het AD gelezen. Ze wilden ons product 
verkopen in al hun winkels en online. We gingen 
in gesprek met de commercieel directeur en we 
hebben een deal gesloten dat zodra de Flitsbel af 
is, deze bij hen in de (web)winkels komt te liggen. 
Super gaaf! Dat was ook de doorslaggevende factor 
dat we dachten: nu gaan we zeker door. We waren 
al aan het nadenken om een doorstart te maken. 
Maar hoe tof is dit, we hebben al een hele grote 
klant binnengesleept! En we hebben ook al meer 
dan zeventig pre-orders van andere klanten.” 

Flitsbel met geluid 
Inmiddels is de Flitsbel een geregistreerde vof 
en besteden Luuk, Youri en Gijs elk vrij uurtje aan 
hun bedrijf. Hoe kijken ze eigenlijk terug op het 
hele ondernemersavontuur tot nu toe? “Student 
Company is beter en leerzamer dan een stage. Je 
werkt aan je persoonlijke ontwikkeling, moet alles 
zelf uitzoeken en er is eigenlijk niemand die zegt 
wat je moet doen. Super leerzaam. En we hadden 
ook een hele enthousiaste en fijne docent die ons 
motiveerde om er alles uit te halen. Ilja bedankt voor 
alles!”, zegt Youri. Alles wat ze het afgelopen jaar 
hebben geleerd, kunnen ze nu ook echt in de praktijk 
brengen. Er worden al genoeg plannen gemaakt om 
het product aan de man te brengen. Want wat gaat 
de toekomst allemaal brengen? 

Tijdens een brainstormsessie bedacht het team, dat 
eerst nog uit zeven studentondernemers bestond, 
allemaal oplossingen voor problemen waar ze 
tegenaan liepen. Ze hadden veel ideeën, maar geen 
enkel idee was ‘finalewaardig’. Totdat ze op het idee 
kwamen van de Flitsbel. “Een van die ideeën was de 
BierHoek. Een soort divider in de koelkast, waardoor 
de bierflesjes aan één kant blijven liggen en niet de 
hele koelkast doorrollen. Dit idee had wel potentie, 
maar we dachten ook meteen: daar kunnen we de 
finale niet mee winnen. Daarna hadden we nog een 

systeempje bedacht om je telefoon op de fiets op 
te kunnen laden. Maar dat is gezien de wetgeving 
niet zo slim. Ook hadden we een idee voor een 
tablethouder met een vergrootglas, maar dat bleek 
al te bestaan. Uiteindelijk kwamen we dus op het 
probleem dat we onze fiets vaak in grote stallingen 
niet kunnen terugvinden. Daar bedachten we de 
oplossing voor: de Flitsbel”, vertelt Luuk enthousiast. 

70 pre-orders 
En dat de Flitsbel finalewaardig was, bleek wel uit het 
feit dat ze daarmee de competitie Student Company 
van het Jaar 2020 wonnen. Maar niet iedereen van 
de groep had het vertrouwen dat het product een 
succes zou worden. “Vlak voor de halve finale was 
een deel van de groep niet meer enthousiast. Ze 
zagen geen toekomst in ons bedrijf en zeiden steeds 

Met de Flitsbel wonnen Gijs Koopmans (24), Luuk Toonstra (25) en Youri van 
Vilsteren (21) de competitie Student Company van het Jaar 2020 in de categorie hbo. 
De Flitsbel is een fietsbel met een ledlampje erin, zodat je jouw fiets op afstand 
gemakkelijk kunt terugvinden. Na de finale ging het ineens hard. Van allerlei kanten 
werd er interesse getoond. Zelfs de ANWB benaderde de drie jonge ondernemers. 
“Toen wisten we het zeker: we gaan door met ons bedrijf.” 

‘We hebben al een samenwerking 
met de ANWB’
Deelnemers aan het woord.

“Student Company 

is leerzamer dan een 

stage”



Luuk: “We willen eerst de Flitsbel helemaal af 
hebben, want de batterijduur is nu te kort. Cosinuss 
in Assen helpt ons hierbij. We verwachten dat 
het product begin 2021 helemaal klaar is voor 
de verkoop. Dan willen we eerst zorgen voor een 
landelijke bekendheid en ook dat ons product in 
meerdere (fiets)winkels komt te liggen. Daarna 
willen we een tweede Flitsbel maken met meerdere 
functionaliteiten, zoals geluid. Ook zouden we graag 
naar het buitenland willen. En dat gaat misschien 
sneller gebeuren dan we dachten, want we hebben 
nu al de eerste gesprekken om ons product in heel 
België te verkopen.” Gijs vult aan: “Maar eerst onze 
studie afronden. We moeten nog twee jaar. Wie weet 
waar we tegen die tijd staan met ons bedrijf. Het kan 
snel gaan en we hopen natuurlijk dat we dan fulltime 
aan Flitsbel kunnen werken.” 

Tips van Flitsbel 

• Maak goede afspraken met elkaar. Stel bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst op
met wat normen & waarden en bepaalde regels waar je elkaar op kunt aanspreken.

• Zet door, geef niet te snel op, want uiteindelijk gaat het zeker lukken!

• Bedenk een idee waar je achterstaat. Anders wordt het heel lastig om het te verkopen.

11
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65% van de alumni geeft aan beter te 
kunnen samenwerken. 

44% van de alumni begint sneller 
aan initiatieven in hun werkleven 
(intrapreneurship).

86% van de alumni geeft aan dat de pro-
gramma’s van Jong Ondernemen een 
belangrijk onderdeel zijn om onderne-
merschap te motiveren bij jongeren.

53% van de alumni bekleedt later een 
managementfunctie. 

78% van de alumni weet of 
ondernemerschap bij hen past. 

90% van de alumni geeft aan dat 
Jong Ondernemen hen goed heeft 
voorbereid op het werkleven. 

78% van de alumni begrijpt beter hoe 
een bedrijf werkt. 

Im
p

act 



In de media
Regelmatig verschijnen er artikelen, video’s of andere contentproducties 
over Jong  Ondernemen in de media. Het afgelopen schooljaar hadden 
we ook weer een aantal mooie publicaties. Hieronder lichten we een paar 
items uit waar we extra trots op zijn! 

Het Financieele Dagblad 
In Het Financieele Dagblad verschenen maar liefst drie artikelen over Jong 
Ondernemen. Hoe gaaf? Zo werden oud-deelnemers geïnterviewd voor 
een artikelserie over de ondernemers van de toekomst dat gepubliceerd 
werd in het FD Jaarmagazine 2020. Verder maakte een redacteur een mooi 
verslag over ons Start-up Festival in Ahoy Rotterdam én schreef een andere 
redacteur een reportage over onze programma’s. Hij bezocht daarvoor 
een basisschool die meedoet aan Pop-up Store en middelbare school die 
deelneemt aan Junior Company.

Nu.nl 
Maandenlang kregen kinderen door de coronapandemie thuis les. Naast 
de standaard schoolvakken was er ruimte voor meer, zoals het starten van 
een eigen bedrijf. Nu.nl interviewde drie kinderen en hun vaders over de 
bedrijfjes die ze oprichtten. Onze directeur Mariolein van der Plas werd ook 
geïnterviewd voor dit artikel. Ze vertelde onder andere wat kinderen allemaal 
leren van vroeg starten met een eigen onderneming. 

NPO Radio 1 
Ondernemen in een tijd als deze? Dat het kan, laten jongeren massaal zien. 
In de maanden maart en april schreven jongeren tot 19 jaar in totaal 2139 
nieuwe bedrijven in bij de Kamer van Koophandel. Dat waren er 137 meer 
dan in dezelfde periode een jaar eerder. NPO Radio 1 besteedde aandacht 
aan dit nieuws. Onder andere onze directeur Mariolein van der Plas werd 
geïnterviewd over het groeiend aantal jonge ondernemers. 

BNR Radio 
Nog nooit waren er in Nederland zóveel startende ondernemers als nu, zo 
meldt de Kamer van Koophandel (oktober 2019). En het aantal startende 
jonge ondernemers stijgt explosief. Wat een mooi nieuws! En dat vond BNR 
Nieuwsradio ook. Collega Joni Hendrix werd geïnterviewd over dit onderwerp. 

Scan de QR-code en bekijk of beluister 
snel deze publicaties terug! En ontdek ook 
meteen de andere publicaties.
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Jongeren ondernemender maken en hen helpen bij 
het ontdekken van hun talenten, dat is het doel van 
stichting Jong Ondernemen. Dit houdt niet in dat ze 
allemaal de ambitie moeten hebben om een eigen 
bedrijf te beginnen, maar wel dat jongeren gestimu-
leerd worden om met belangrijke ondernemende 
vaardigheden aan de slag te gaan. Onder onderne-
mende vaardigheden verstaan wij: creativiteit, door-
zettingsvermogen, zelfvertrouwen, initiatief nemen, 
samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. 

Om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van deze 
vaardigheden hebben we ondernemerschapspro-
gramma’s gemaakt voor het onderwijs. We hebben 

Hieronder een overzicht van onze ondernemerschapsprogramma’s: 

programma’s voor de basisschool tot en met het 
hbo. Inmiddels hebben we een doorlopende leer-
lijn, zodat elke jongere één keer in de schoolcarrière 
met een programma van Jong Ondernemen aan de 
slag gaat. Onze programma’s zijn gemakkelijk te im-
plementeren in de les en sluiten goed aan op het 
onderwijs. 

Het afgelopen schooljaar bereikten we 121.267 jon-
geren met onze programma’s en themalessen, maar 
onze ambitie is groter. We willen alle jongeren in Ne-
derland de kans geven om ondernemende vaardig-
heden te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.

Wat doet Jong Ondernemen?
Een leerlijn van basisschool tot en met hbo.

https://www.jongondernemen.nl/ondernemerschapsprogrammas/primair-onderwijs/
https://www.jongondernemen.nl/ondernemerschapsprogrammas/voortgezet-onderwijs/webshop-at-school
https://www.jongondernemen.nl/ondernemerschapsprogrammas/voortgezet-onderwijs/yes
https://www.jongondernemen.nl/ondernemerschapsprogrammas/voortgezet-onderwijs/junior-company/
https://www.jongondernemen.nl/ondernemerschapsprogrammas/mbo/zeker-van-je-zaak
https://www.jongondernemen.nl/ondernemerschapsprogrammas/hbo/student-company


17

Vakantie-eiland 
Groep 5/6 
In groepjes maken leerlingen een succes van hun eigen Vakantie-
eiland!

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. De leerlingen leren zo keuzes maken 
en verantwoording te nemen voor eigen handelen. Op de laatste projectdag 
presenteren ze het eiland aan hun ouders/verzorgers. 

Het programma bestaat uit vier dag(del)en en er wordt gebruikgemaakt van de 
fysieke Vakantie-Eiland box met benodigdheden. 

Pop-up Store 
Groep 7/8 
Bij Pop-up Store maken basisschoolleerlingen kennis met het bedrijfsleven en 
ondernemerschap! 

Tijdens Pop-up Store ontdekken leerlingen de basisbeginselen van het 
bedrijfsleven en ondernemerschap. Dit doen ze door in teamverband een eigen 
bedrijf te runnen. Met fictief startkapitaal kopen ze grondstoffen in, waarmee ze 
hun producten maken. Deze worden verkocht tijdens een afsluitende verkoopdag.  

Dit programma bestaat uit vier dag(del)en en er wordt gebruikgemaakt van de 
online omgeving en de fysieke Pop-up Store box. 

Webshop at School 
Vmbo jaar 1 / 2 
Webshop at School laat jongeren kennismaken met e-commerce gedurende 10 lessen. 

Bij Webshop at School leren leerlingen alles over het ontwerpen van een 
webshop. In dit lespakket staan ondernemende en digitale vaardigheden 
centraal. Ook krijgen ze tips van professionals van onder meer Coolblue, Picnic 
en Thuisbezorgd.nl. 

Dit programma bestaat uit 10 interactieve lessen boordevol video’s, werkboeken, 
slides en een webshoptool. De lessen duren elk ongeveer 30 minuten. 
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YES! 
Onderbouw vmbo / havo / vwo 
Mbo niveau 1 & 2 
YES! is een kort, maar krachtig lespakket dat jongeren kennis laat maken met 
ondernemerschap. 

Met YES! zetten leerlingen in groepsverband voor een korte periode een bedrijf op. 
Van het kiezen van hun doelgroep tot de verkoop van zoveel mogelijk producten; 
alles wat nodig is om te leren over ondernemen komt aan bod. De leerlingen worden 
uitgedaagd tot marktgericht denken, samenwerken, netwerken en verantwoording 
nemen. 

YES! bestaat uit 10 lessen en leert jongeren de beginselen van ondernemerschap in 
onze beschermde online omgeving. 

Junior Company 
Bovenbouw vmbo / havo / vwo 
Tijdens een schooljaar runnen leerlingen hun Junior Company; dé manier om te leren over 
ondernemerschap. 

Bovenbouwleerlingen richten tijdens Junior Company hun eigen bedrijf op en runnen 
dit gedurende een schooljaar. Ze ontdekken op een praktijkgerichte manier hoe het 
is om een bedrijf te runnen en ontwikkelen waardevolle ondernemende vaardighe-
den zoals creativiteit, samenwerken, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. 

Junior Company is te volgen via onze online omgeving met e-portfolio en extra 
faciliteiten zoals bankrekening, crowdfundingplatform en begeleider.

"Junior Company was super leuk, waardevol 
en leerzaam! We zijn zelfverzekerder geworden, 
kunnen beter samenwerken en we durven sneller 
op mensen af te stappen."  

Danique Andringa
Alumnus Junior Company & mede-eigenaar van 
Blijbaantje 
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Zeker van je Zaak 
Mbo niveau 3 & 4 
Zeker van je Zaak laat studenten zelfstandig 
ontdekken of een eigen zaak wat voor hen is. 

Met Zeker van je Zaak ontdekt de student in 
vijf stappen waar z’n passie ligt en hoe hij vanuit 
die 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.  

Zeker van je Zaak heeft een online omgeving
onderverdeeld in vijf fases die de student zelfstandig 
kan doorlopen. 

Student Company 
Mbo niveau 3 & 4 
Hbo 
Tijdens een schooljaar runnen studenten hun Student Company; dé manier om te 
leren over ondernemerschap. 

Studenten gaan in teamverband aan de slag met het opzetten van hun eigen 
bedrijf. Dit doen ze door het combineren van de opgedane theoretische kennis 
en de praktijkgerichte opdrachten. Zo ontdekken ze hun talenten en ontwikkelen 
ze belangrijke ondernemersvaardigheden. 

Student Company is te volgen via onze online omgeving met extra faciliteiten 
zoals bankrekening, gratis webshop, crowdfundingplatform en begeleider. 

"De waarde die ik uit Student Company heb gehaald is onbeschrijfelijk. Juist omdat je 
op zo'n jonge leeftijd de mindset van een ondernemer ontwikkelt, heeft het een enorme 
impact op je toekomst. Ook als je geen ondernemer wilt worden, is de ontwikkelde mind- 
en skillset erg waardevol om mee te nemen in andere vlakken van je leven." 

Owen Hauptmeijer
Alumnus Student Company hbo 
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“YES 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.” 

Peter van Westen
Docent Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 

Wat anderen zeggen over 
Jong ondernemen ...

“Ik zocht voor mijn lessen (bedrijfs)economie een praktische invulling. Altijd maar 
werken vanuit een boekje is dodelijk saai. Jong Ondernemen biedt een zeer uitdagend 
programma met hele fijne faciliteiten. De competitie Junior Company van het Jaar 
werkt extra motiverend voor de leerlingen. Dat voor de leerlingen dan deuren 
opengaan, vinden wij prachtig om te zien. Geregeld blijven leerlingen na een reguliere 
les plakken om te praten over hun onderneming. Het is soms zelfs zo dat wij ze om 
half 6 naar huis moeten sturen, omdat wij niet te laat thuis willen zijn.” 

Bas Voet
Docent Cals College Nieuwegein 

“Door Jong Ondernemen ben ik erachter gekomen dat ondernemen echt mijn ding 
is! Ik wilde altijd al een eigen bedrijf beginnen, maar ik durfde het niet. Door de 
fantastische Student Company ervaring heb ik gewoon mijn eigen bedrijf opgericht. 
Ik voel me vrij, kan mijn creativiteit kwijt én ik voel me heel gelukkig!” 

Eva Dusee
Alumnus Student Company mbo & eigenaar van Re-Plant’it 
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"Mensen die hun droom najagen en daar helemaal voor gaan, zetten mij in de 
‘AAN’-stand. Die draag ik een enorm warm hart toe en wil daar graag een bijdrage 

aan leveren. Ik ben als begeleider pas tevreden als iedere student voelt dat het hem/
haar iets opgeleverd heeft." 

Frank Brouwer
Student Company begeleider sinds 2018 

“Ik vond Junior Company een van de leukste projecten op school. Je hebt zoveel 
vrijheid, niks is onmogelijk. Tijdens het programma was ik echt iets aan het doen 

waar ik oprecht in geloofde. Je leert spelenderwijs ondernemen, je leert het 
door te doen. Dat is heel waardevol. We kregen ook veel publiciteit voor ons bedrijf 

BoodschappenLijn. Het meest trots ben ik op het artikel in het AD. Gaaf!” 

Noah Viergever
Alumnus Junior Company 

“Ik werk al een aantal jaren met het programma Zeker van je Zaak. Mijn studenten 
hebben allemaal een andere leermethode. Een digitale module zoals Zeker van je 

Zaak werkt daardoor erg prettig. De studenten kunnen zelf kiezen waar ze mee aan 
de slag gaan. De een gaat eerst de opdrachten maken, de ander bekijkt de video’s als 

eerste. Als docent bied je wat structuur, maar je moet het ook durven loslaten. Het 
programma staat, dat is heel fijn. Het is een stabiele e-learning. Studenten weten 

hun weg goed te vinden en er is genoeg ondersteuning vanuit Jong Ondernemen.” 

René Zwiers
Docent Helicon MBO Velp 
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Team 
Het team van stichting Jong Ondernemen bestaat uit dertien enthousiaste 
medewerkers met elk hun eigen expertise. Er is veel ruimte voor eigen invulling, 
waardoor elke medewerker zijn functie kan vomgeven 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 video-
content 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 bestuursver-
gaderingen plaats om de bestuursleden op de hoogte te stellen van het reilen 
en zeilen van de stichting.  

Het bestuur bestaat uit: 
Walter Mutsaers (Voorzitter) 
Ingo Heijnen (Penningmeester) 
Heleen Dura - van Oord 
André Haardt 
Jolanda Degen 
Hubert Deitmers (Erevoorzitter)

Begeleiders 
We hebben grote ambities en die kunnen we natuurlijk niet alleen verwezenlij-
ken. Daarom hebben we 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 begelei-
ders zouden we de jongeren niet zo goed kunnen helpen met het ontdekken 
van hun talenten. We hopen elk jaar ons vrijwilligersbestand te laten groeien. 

Lees op de volgende pagina het interview met begeleider Harry van Ingen. Hij is al 
sinds 1991 (!) begeleider bij Jong Ondernemen. 

Partners 
Jong Ondernemen heeft een aantal vaste partners die helpen op het gebied 
van kennis delen tijdens events en workshop, het aanbieden van producten 
en diensten, of het doneren van een sponsorbedrag. Een overzicht van onze 
partners vind je aan het einde van dit jaarverslag.

Wie zetten zich in voor Jong 
Ondernemen?
Samen maken we Jong Ondernemen.
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De zoektocht naar ‘au’ 
of ‘boe’
Al bijna 30 jaar begeleider.

bril en dan zijn niet alle mondkapjes prettig om te 
dragen. Een man vroeg aan mij of ik last had van een 
beslagen bril”, zegt Harry lachend en hij gaat verder: 
“Daar gaat het om, die man snapt het. Hij zag een 
probleem en kwam met een oplossing: een plastic 
mondkorfje dat bij het ademhalen ervoor zorgt dat 
het mondkapje niet je mond afsluit.” En daar is 
Harry ook naar op zoek bij de jongeren die hij 
begeleidt; het vinden van de behoefte van de klant 
en daarop leren inspelen.  

Vragen stellen 
Harry heeft in al die jaren heel veel teams bijgestaan. 
Tegen elk team zegt hij dat ze hem altijd mogen be-
naderen als ze vragen hebben, ook als hij ze niet 
meer begeleidt. Vragen stellen, en dan ook echt de 
júiste vragen, daar gaat het om. “In een ‘nee’ als 
antwoord, zit toch vaak ook een ‘ja’ verborgen. Het is 
dan aan de ondernemer de taak om te onderzoeken 
waarom het ‘nee’ is en wanneer het ‘ja’ zou zijn.”  

We eindigen het gesprek met een laatste 
prangende vraag: hoelang blijft hij nog begeleider? 
“Als mensen gaan twijfelen aan mijn geestelijke 
vermogen, dan is het tijd om te stoppen. Maar ik 
vind het gewoon nog steeds heel erg leuk om te 
doen. Mijn drijfveer is om ervaringen te delen. 
Mijn ervaringen delen met studenten, maar ook 
andersom. Er lijkt soms zo’n scheidingslijn te zitten 
tussen de verschillende generaties, dat is jammer. 
We kunnen ontzettend veel van elkaar leren door 
onze eigen verhalen te vertellen en te luisteren naar 
elkaars ervaringen. Dus, zolang die overdracht er 
nog is, blijf ik begeleider.” 

Het was 1991 dat Harry van Ingen terechtkwam bij de Universiteit in Groningen. Hij 
begeleidde daar een groep studenten met een ondernemerschapsprogramma. Na 
jaren begeleiding bieden via verschillende onderwijsinstellingen, kwam hij 
erachter dat die ondernemerschapsprogramma’s allemaal bij Jong Ondernemen 
horen. Sindsdien is hij gebleven. En hij begeleidt nog steeds. 

“Ik zie ondernemen niet alleen als doen, maar 
vooral als durven. Mensen blijven vaak zo lang 
hangen. Je moet het vooral gewoon doen en ervaren. 
Soms hoor je dan ‘au’ of ‘boe’, maar dan is het de 
vraag: waarom ‘au’ en ‘boe’?” Dat zijn de vragen die 
Harry graag aan de studenten stelt. 
Zijn doen en laten lijkt op dat van Socrates. Zo 
vertelt hij: “Ik weet ook dat na die jaren begeleiding,  
het niet uitmaakt wat voor onderwerp je voor je 
hebt. Het gaat om de techniek om een goede vraag 
te stellen, om mensen aan het denken te zetten.” 
Door de juiste vragen te stellen, hoopt Harry dat

“In een ‘nee’ als 

antwoord, zit vaak ook 

een ‘ja’ verborgen”
studenten zelf hun talenten ontdekken en hij wil 
ze laten inzien hoe ze zich kunnen verbeteren.  

Markten afstruinen 
Harry is een groot liefhebber van markten. De 
Marktdag op de Pier in Scheveningen, georganiseerd 
door Jong Ondernemen, was dan ook altijd vaste 
prik voor hem. Hij ging elke kraam af en was bereid 
om ieder product te kopen, maar kocht álleen een 
product als de boodschap goed werd overgebracht. 
Dit bleek nog knap lastig. “Meestal kocht ik maar één 
of twee producten. Die companies namen mij mee 
in hun verhaal, ze toonden echt interesse.” Hij blikt 
terug op een gewone weekmarkt in Rotterdam. “Daar 
moest ik natuurlijk een mondkapje op. Ik draag een 
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online inspiratiesessies voor docenten en onder-
steunen we onze jonge ondernemers met onder 
andere live Q&A’s en shoutouts op Instagram en 
leuke challenges. Er staat nog genoeg moois op de 
planning! 

Ook het schooljaar 2020-2021 gaan we natuurlijk 
door met het inspireren en motiveren van jonge-
ren. Want die ondernemende houding is nu nóg 
veel belangrijker dan ooit tevoren. Dit doen we met 
z’n allen en we zijn heel blij met alle steun die we 
hierbij mogen ontvangen. 

Laten we er samen een mooi jaar van maken. 

Blijf gezond! 

Vooruitkijken met 
Mariolein
Wat staat er op de planning?
Allereerst wil ik alle docenten, partners, begeleiders, 
vrijwilligers en coördinatoren bedanken. Jullie heb-
ben ons zo goed en fijn geholpen om van school-
jaar 2019-2020 een succes te maken. En natuurlijk 
dank aan alle jongeren die, ondanks de moeilijke 
situatie, lieten zien hoeveel creativiteit en wend-
baarheid zij hebben en ons daarmee inspireerden. 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen en 
helaas speelt ook in dit schooljaar de situatie rond 
COVID-19 een rol. Dat betekent weer aanpassen, 
met name voor de docenten en de jongeren. Maar 
als we zien hoe zij daarmee om zijn gegaan de afge-
lopen maanden, geeft dat veel vertrouwen! 

En het biedt ook kansen om dingen anders en 
wellicht beter te doen. Als ik naar Jong Onderne-
men kijk, dan hebben wij met het team in no time 
mooie dingen opgezet de afgelopen tijd. Zo hebben 
wij versneld ons crowdfundingplatform gelanceerd 
(heb je het al gezien? Check het snel via crowdfun-
ding.jongondernemen.nl), zijn we begonnen met 

Mariolein
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Vooruitkijken met 
Mariolein

Samen maken wij 
Jong Ondernemen
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Stichting Jong Ondernemen 
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