Eigen
bedrijf iets
voor jou?

Wat vinden de deelnemers
van ZomerOndernemer?

Het project
ZomerOndernemer
ervaar ik als erg positief.
Je wordt vrij gelaten om
jezelf te ontplooien en er
zijn veel mogelijkheden
tot begeleiding.
Deelnemer Flevoland

Ik vind het
een super tof project!
Ik heb er nu al veel van
geleerd en super veel
leuke mensen ontmoet.
Deelnemer Zwolle
Leuk!
Ik zit met een groep
mensen die allemaal
hetzelfde willen als ik, een
onderneming starten.
Deelnemer Amersfoort

Samen Nederland ondernemender maken
Stichting The New Entrepreneur streeft ernaar om ZomerOndernemer verder
uit te breiden in Nederland. Om dit mogelijk te maken, wordt er continu gezocht
naar nieuwe partners die het project willen ondersteunen. Voor meer informatie
zie www.zomerondernemer.nl of mail naar info@stichtingtne.nl.

ONDERNEMERSCHAP
ERVAAR JE DOOR
HET TE DOEN
Ondernemersproject ZomerOndernemer
helpt jongeren met starten eigen bedrijf

Kengetallen 2016

De waarde van Zomerondernemer
ZomerOndernemer helpt jongeren
tussen de 15 en 22 jaar met het
opzetten van een eigen bedrijf in de
zomervakantie. Tijdens de zomervakantie begeleiden professionele
coaches de deelnemers. In korte tijd
leren de jongeren de basiselementen
van het ondernemerschap kennen
door daadwerkelijk aan de slag te
gaan. Dit gebeurt in samenwerking
met regionale ondernemers waarbij
de deelnemers wekelijks te gast
zijn. Het doel van het project is om
de zelfredzaamheid van jongeren te
vergroten in een steeds flexibeler
wordende arbeidsmarkt.

Een bewezen concept
Al zeven jaar lang vindt het project
plaats in verschillende regio’s van
Nederland. Dat het project een
bewezen concept is, blijkt wel uit
de prijzen die ZomerOndernemer
heeft ontvangen. Het project won
in 2015 zowel de Nederlandse als
de Europese finale van de European
Enterprise Promotion Awards. In 2014
werd
ZomerOndernemer
tweede
tijdens de finale van de Regio Stars
Award en in 2016 won het project de
NSvPChallenge. Deze prijzen bewijzen
dat het project ondernemerschap
onder jongeren stimuleert en bijdraagt
aan de ontwikkeling van de jongeren.

Deelname is
kosteloos

