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Voorwoord
Met gepaste trots presenteren wij u het jaarverslag 2020 van stichting The New Entrepreneur. En
terecht met trots, want wat een jaar hebben we met elkaar beleefd! En wat een ondernemerschap
en creativiteit hebben we door de coronacrisis met elkaar aan de dag gelegd.
Ook voor stichting TNE was het een heftig en moeilijk jaar, ondanks het feit dat je zou denken dat
juist in deze tijd van crisis er behoeft is aan ondernemerschapsprojecten. Zo eenvoudig bleek dat niet
te zijn; de behoefte was er wel maar de praktische mogelijkheden en middelen vaak niet.
Waar we het aan de ene kant moeilijk hadden gaf deze tijd ons ook de mogelijkheid om nog eens
goed naar de organisatie en de programma’s te kijken. Wat kan er anders, wat kan er beter. Hoewel
we in dit jaarverslag terugkijken op 2020 geven we u ook graag een doorkijkje naar de toekomst.
Graag willen wij als bestuur onze coördinatoren, trainers en vrijwilligers bedanken voor hun steun en
inzet.
Grote dank gaat ook uit naar onze Raad van Toezicht die ons in dit moeilijke jaar onvoorwaardelijk
gesteund heeft. Dit geldt tevens voor een aantal landelijke fondsen. Ondanks alle onzekerheden
hebben ook zij ons niet in de steek gelaten.
Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan het lezen van dit jaarverslag.

Het bestuur Stichting the New Entrepreneur
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1. Inleiding
Wat een bizar jaar was 2020. Een veelbelovend begin gevolgd door een wereldwijde corona crisis die
gevolgen had voor iedereen. Maar ook werd het een jaar waarin we ontdekten hoe ongelooflijk veel
je online vanuit huis kunt doen en hoe creatief ondernemers blijven in tijden van crisis. Na een
periode van bezinning ontstonden er nieuwe ideeën en nieuwe businessmodellen. Vooral jongeren
toonden zich creatief en zagen de kansen die de crisis bood. Het is dan ook niet wonderlijk dat zelfs
in tijden van een ongekende crisis, of juist vanwege de achtbaan van onzekerheid en overmacht,
er zich halverwege dit jaar 20% meer zelfstandigen bij de KvK inschreven dan in dezelfde periode
vorig jaar.
Ook Stichting The New Entrepreneur heeft het afgelopen jaar aangegrepen om haar projecten door
te ontwikkelen naar een online variant. Ook is de e-learning verder uitgebreid met veel
startersinformatie, opdrachten en webinars.
Ook de corona crisis bleef niet zonder gevolgen. Desondanks zijn er toch 6 projecten
ZomerOndernemer georganiseerd in 2020 en is er een project Pak je Kans in Arnhem en een project
SportOndernemer Academy in samenwerking met Sportbedrijf Rotterdam van start gegaan.
Ondanks dat veel projecten in 2020 online moesten plaatsvinden was het contact tussen de
deelnemers goed en spatte de leergierigheid van het beeldscherm af.
In dit jaarverslag blikken wij terug op 2020 en kijken tevens alvast vooruit naar 2021.
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2. Organisatie
The New Entrepreneur (TNE) is een stichting die zich inzet om het ondernemerschap in Nederland te
vergroten. De missie van TNE is om jongeren, starters en werklozen te laten zien dat het
ondernemerschap een reële carrièreoptie kan zijn. Met behulp van de projecten ZomerOndernemer
en Pak je Kans is TNE in staat om dit te realiseren.
Oprichting
TNE is in 2012 opgericht om het project ZomerOndernemer over te kunnen nemen van de Provincie
Flevoland. Het project was in het kader van een uitwisselingstraject vanuit Zweden naar Nederland
gehaald, maar de Provincie vond dat het project niet bij haar taken paste. Harry Bakker en Peter
Filius, de bestuursleden, hebben het project toen overgenomen. Zij waren sinds het begin bij het
project betrokken als trainer in de regio Groene Hart. Beiden hebben jarenlange ervaring in het
ondernemen, coachen en begeleiden van andere ondernemers.
Structuur
Stichting TNE kent een als bestuursmodel een Raad van Toezichtmodel zoals in figuur 2.1 is
weergegeven. De raad van toezicht bestaat uit drie personen, te weten Marianne Morren
(voorzitter), Roeland Geertzen (penningmeester) en Tjitske Hoekstra (algemeen bestuurslid).
Daarnaast is er een dagelijks bestuur (directie) welke bestaat uit Harry Bakker en Peter Filius.

Communicatiemedewerker
Raad van toezicht

Bestuur
Coördinatoren

Trainers

Figuur 2.1 organogram TNE

2.1 Raad van Toezicht en Bestuur
De Raad van Toezicht en bestuur vergaderen samen vier keer per jaar. In deze vergaderingen worden
onder andere besluiten genomen met betrekking tot:
•
•
•
•

Het te voeren beleid om de doelstellingen van de Stichting te kunnen realiseren;
Evaluatie van de voortgang van de verschillende projecten;
Het te voeren financieel- en begrotingsbeleid
Specifieke thema’s waaraan de Stichting en Raad van Toezicht aandacht wil besteden
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Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2021
Marianne Morren (voorzitter) heeft als advocaat veel geschillen beslecht om mensen en bedrijven
weer op weg te helpen. Heeft als Wethouder en Burgemeester organisaties, bedrijven en
ondernemers weten te faciliteren en met elkaar te verbinden. Met als uitgangspunt het bevorderen
van het zelfstandig ondernemerschap, uitgaande van de eigen kracht van de ondernemer.
Roeland Geertzen (penningmeester) heeft veel ervaring opgedaan op het terrein van sport (en
ontwikkelingssamenwerking), onderwijs, cultuur-historie en het sociale domein, zowel binnen de
overheid als in non-profitorganisaties.
Tjitske Hoekstra (algemeen Raad van Toezichtlid) haar werkzaamheden in het onderwijs waren
onder andere gericht op het ontwikkelen van een ondernemende houding van zowel studenten als
docenten door middel van lessen, trainingen, workshops en coaching. Daarnaast werkt ze al jaren
vanuit haar eigen bedrijf aan (onder andere) de verbetering van de didactische kwaliteiten van
docenten. Ook is Tjitske actief betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties.
Mutaties Raad van Toezicht
Na 6 jaar te hebben meegewerkt aan de basis en uitbouwen van TNE heeft Henk Wijma als voorzitter
na 2 termijnen de Raad van Toezicht per 1 juli verlaten. Namens de RvT en het bestuur bedanken wij
Henk Wijma voor zijn inzet en rol tijdens de beginjaren van Stichting The New Entrepreneur. Per 1 juli
2020 is Henk Wijma opgevolgd door Marianne Morren als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Rooster van aftreden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden vastgesteld op basis van de uitgangspunten dat
de leden van de Raad van Toezicht voor een periode van maximaal 3 jaar worden benoemd en zijn
eenmaal herbenoembaar.

2.2 Bestuur (directie)
Het dagelijks bestuur van de Stichting is onder andere belast met:
•
•
•
•
•

de voorbereiding en uitvoering van het jaarplan, het onderzoeksprogramma en het subsidie-,
beleggings- en communicatiebeleid;
het opstellen van het beleidsplan en begrotingen
het aanvragen van subsidies voor de verschillende projecten
de uitvoering van bestuursbesluiten;
het voeren van de uit de bovenstaande punten voortvloeiende administraties, waaronder de
projectadministratie en de financiële administratie

Het dagelijks bestuur bestaat per 1 januari 2021 uit:
Peter Filius (directeur) was als regio manager betrokken bij Stichting Jong Ondernemen en houdt zich
binnen de Stichting bezig met marketing, sales en personeel (contact coördinatoren en trainers).
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Harry Bakker (directeur) heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van startende ondernemers
vanuit de projecten IkStartSmart en Startversneller. Daarvoor was Harry werkzaam als
starterscoördinator bij de Rabobank en als startersadviseur bij de Kamer van Koophandel. Binnen de
Stichting houdt Harry zich bezig met de financiën, aanvragen en verantwoording subsidies en
personeel (contact trainers en coördinatoren).

2.3 Backoffice Stichting TNE
Stichting TNE heeft haar backoffice met drie werkplekken in Zwolle in het bedrijfsverzamelpand “Bij
Hanz” gevestigd aan het Hanzeplein 11-27 in Zwolle. Er zijn tevens diverse trainings- en
vergaderruimtes beschikbaar waar Stichting TNE haar gasten kan ontvangen en (online) trainingen
kan verzorgen.
Communicatie
Stichting TNE huurt voor haar communicatiewerkzaamheden en social media campagnes freelance
ondernemers periodiek in. Naast de website, sociale media en de overige publicaties zijn zij
verantwoordelijk voor kennisspreiding van de projectresultaten voortkomend uit de verschillende
projecten.
Coördinatoren en trainers
De verschillende regio’s in Nederland worden aangestuurd door een regiocoördinator. De
regiocoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van één of meerdere projecten
(ZomerOndernemer en/of Pak je Kans) in de betreffende regio. De coördinator selecteert trainers om
de deelnemers te begeleiden. De coördinator en trainers worden door Stichting TNE ingehuurd op
freelancebasis.

2.4 Kernwaarden Stichting TNE
Stichting TNE streeft erna om jong volwassenen te inspireren en uiteindelijk te bekwamen in het
ondernemerschap. Uitganspunt is jongeren te stimuleren om – uitgaande van hun eigen kracht –
met lef en creativiteit als ondernemer aan de slag te gaan.
Stichting TNE doet dat door samen te werken met diverse partners zoals ondernemers, trainers,
docenten en studenten.

2.5 Missie
Met een integrale en ervaringsgerichte methodiek ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen en
daarmee het zelfstandig ondernemerschap, de maatschappelijke participatie en de sociale en
financiële redzaamheid van jongeren in Nederland te stimuleren en te vergroten.
Maatschappelijke participatie is in deze tijd een belangrijk begrip in het algemeen en binnen het
sociale domein in het bijzonder. Een vroegtijdige kennismaking met het ondernemerschap en
ontwikkeling van ondernemend gedrag onder jongeren bevordert de maatschappelijke participatie
en zelfredzaamheid. Het gaat hierbij niet alleen om de participatie als zelfstandig ondernemer maar
ook als werknemer in loondienst. Ondernemend gedrag definiëren wij als: ondernemend denken,
ondernemend handelen en kennis vergaren van alle aspecten die bij het ondernemerschap van
belang zijn.
De methodiek stimuleert de sociale en financiële redzaamheid. Iemand is sociaal en financieel
redzaam wanneer hij/zij het vermogen en de vaardigheden heeft die nodig zijn om zichzelf te kunnen
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redden in het leven en samenleving en daarbij weloverwogen keuzes maakt, zodanig dat zijn
financiën in balans zijn op zowel korte als lange termijn.
Dat is niet alleen op het moment dat iemand zelf al zijn geldzaken en administratie kan regelen, maar
ook dat iemand weet wanner en bij wie hij hulp in zou moeten roepen. Het helpt maatschappelijke
kosten als gevolg van onnodige faillissementen en ontslagen voorkomen.

2.6 Visie
De methodiek en aanpak om ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en zelfredzaamheid onder
jongeren te vergroten zijn kortdurend, ervaringsgericht leren, resultaatgericht en duurzaam.
Met duurzaam bedoelen wij dat wij het belangrijk vinden om een solide bedrijf te starten waarbij de
continuïteit en het voortbestaan van het bedrijf voorop staat.

2.7 Maatschappelijke betrokkenheid
De maatschappelijke betrokkenheid van Stichting TNE blijkt uit de missie. Als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) richt Stichting TNE zich op het organiseren van maatschappelijk projecten,
op het terrein van zelfstandig ondernemerschap, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid met als
doel een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van deze terreinen in Nederland.
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3. Projecten Stichting TNE
Stichting TNE wil met haar maatschappelijke projecten inzetten om ondernemerskwaliteiten van
jongeren te ontwikkelen en daarmee het zelfstandig ondernemerschap te vergroten. Maar ook door
jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt actief naar zelfstandig ondernemerschap of de
arbeidsmarkt te leiden, hun arbeidsmogelijkheden te versterken en/of terugval in een
uitkeringssituatie te voorkomen. Hierbij wordt de focus gelegd op de volgende categorieën:

Inclusiviteit
Inclusiviteit is een belangrijk onderdeel binnen de projecten. Stichting TNE is ervan overtuigd dat de
projecten voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Ongeacht opleiding, draagkracht of psychische of
lichamelijke beperking. Juist de mix maakt de programma’s uniek en succesvol. Daarom heeft
Stichting TNE ervoor gekozen om geen bijdrage te vragen aan deelnemers en juist niet te selecteren
op opleidingsniveau en geen deelnemers te weigeren met een beperking. Juist het hebben van een
bedrijfsidee en de drive om ondernemer te willen worden is wat de groep bindt en energie geeft.
Door de focus te hebben op het gezamenlijk bezig zijn met hetzelfde doel; ondernemer worden, en
mogelijkheden zien, blijkt dat de beperking of handicap naar de achtergrond verdwijnt. Stichting TNE
focust op mogelijkheden en niet op beperkingen.
De projecten zijn ook uitermate geschikt voor degenen die niet in een leersysteem passen en
daardoor vroegtijdig op school zijn uitgevallen. Vaak zijn zij uitermate creatief, initiatiefrijk en
ondernemend en past het zelfstandig ondernemerschap beter doordat ze zelf de regie hebben en het
tempo kunnen bepalen.

Wendbaarheid
Hoewel wendbaarheid een breed begrip is levert Stichting TNE met haar projecten op drie manieren
een bijdrage aan het thema wendbaarheid:
De veranderende economie en arbeidsmarkt hebben een nieuwe generatie ondernemers en
werknemers nodig.
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Vaste contracten werden schaarser, baanzekerheid
maakte plaats voor werkzekerheid. Er is meer differentiatie nodig in het soort dienstverband, want
tussen vast en flexibel zit een grote kloof. De diversiteit in soorten arbeidsrelaties is groot. De context
waarin bedrijven moeten functioneren is complex. De wereld om ons heen is volop in beweging en
de toekomst is onzeker. Zo’n 65% van de jongeren zal straks werken in een baan die nu nog niet
bestaat. Het gat tussen onderwijs en de arbeidsvraag van het bedrijfsleven wordt daardoor steeds
groter. We kunnen niet beïnvloeden wat de banen van de toekomst zijn, maar we kunnen wel
beïnvloeden wat de vaardigheden zijn waarover mensen moeten beschikken.
Belang van werken met nieuwe technologieën
Mede door de corona crisis is het gebruik van en de vraag naar nieuwe technologieën en social
media hard toegenomen. Veel deelnemers starten ‘online’ bedrijven. Hoewel consumenten al jaren
via het internet goederen en diensten kunnen afnemen staat deze bedrijfsvorm nog in de
kinderschoenen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Juist deze ‘corona’ periode biedt
specifieke kansen voor e-commerce.
Opleiding
Om wendbaar te zijn zul je naast de juiste mindset ook de tools moeten krijgen om die wendbaarheid
handen en voeten te geven. Hierin is opleiding ook een buitengewoon belangrijk onderdeel. Dit geldt
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voor alle resultaatgebieden van Stichting TNE; het ondernemerschap, een baan in loondienst en
omscholing tot een (ander) beroep.
Voor de ondernemers blijkt dat de ondernemende mindset vaak wel aanwezig is. En hoewel men
graag wil, durft men gewoonweg niet. Ze missen de kennis en vaardigheden om de stap te zetten èn
dit op lange termijn vol te houden. Door naar behoefte op bepaalde specifieke onderdelen onderwijs
en verdieping te bieden geef je de ondernemer een stevig fundament mee voor de bouw van de
onderneming. De deelnemers die uiteindelijk niet voor ondernemerschap maar voor een baan in
loondienst kiezen krijgen ook te maken met opleidingen. Vaak past de genoten opleiding niet of
moet je omgeschoold worden voor je nieuwe functie. Hierin wordt de deelnemer ondersteund door
vooraf een loopbaanadviestraject te krijgen om te bepalen wat voor opleiding je nodig hebt voor
jouw richting.

Beschikbaarheid van personeel
Beschikbaarheid van personeel is in een aantal beroepsgroepen een hot item. Er is daarin nu al een
schrijnend tekort aan medewerkers. Denk hierbij aan de techniek, E-commerce, zorg, logistiek etc.
De projecten van Stichting TNE geeft de deelnemers de kans om via het ondernemerschap tevens
kennis te maken met het bedrijfsleven waarbij actief beroepsgroepen voor het voetlicht worden
gebracht waar veel werk voor handen is. Juist door jongeren met deze beroepsgroepen kennis te
laten maken en de mogelijkheden te laten zien worden ze gestimuleerd om nieuwe
arbeidsmarktkansen te ontdekken.

3.1 ZomerOndernemer
ZomerOndernemer is een project waarbij jongeren tussen de 15 en 22 jaar een eigen bedrijf starten
tijdens de zomervakantie. Dit doen zij onder de begeleiding van ervaren coaches en trainers. 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.
Met een feestelijke kick-out waarbij de deelnemers hun bedrijf presenteren aan een groot publiek en
tevens kans maken op een prijs wordt het project afgesloten. Het project duurt zes weken en na
afloop bepaalt de deelnemer zelf of hij of zij verder gaat met ondernemen.

3.2 ZomerOndernemer en corona
Het afgelopen jaar heeft voor alles en iedereen in het teken gestaan van de Corona pandemie. Veel
processen zijn tot stilstand gekomen. Dat dit grote consequenties heeft voor lokale en mondiale
economieën is zeker. Belangrijke vragen zijn dan ook hoe ingrijpend de effecten zullen zijn, hoe lang
dit duurt en welke sectoren kwetsbaar of juist weerbaar zijn. Ook voor het project
ZomerOndernemer heeft dit grote consequenties gehad. Daar waar we in februari 2020 nog van start
zouden gaan met 17 regio’s bleken dit er uiteindelijk 6 door te zijn gegaan. Deze 6 regio’s bleken
echter zeer succesvol en een schot in de roos te zijn. Een groot aantal jongeren heeft zich door
ZomerOndernemer ontwikkeld en draagt nu al positief bij aan de lokale economie en hun eigen
welzijn.
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De groep die door deze pandemie het hardste geraakt is zijn de jongeren. Juist deze groep valt op dit
moment tussen wal en schip. Hun school of studie is grotendeels stilgevallen, hun bijbaan is vaak
gestopt, ze kunnen niet op vakantie en hun sociale leven ligt nagenoeg stil. Het is van groot
maatschappelijk belang dat deze groep de aandacht gaat krijgen die bikkelhard nodig is. Niet allen
voor hen maar voor de hele maatschappij. Zij zijn het die de toekomst van ons land moeten
opbouwen en kansen krijgen om de economie te helpen herstellen. De jongeren moeten de teugels
van de toekomst in handen nemen.
Met het project ZomerOndernemer helpen we jongeren met het oppakken van deze teugels door ze
kennis te laten maken met ondernemerschap. Met elementen als “buiten de box” denken,
omdenken, positief blijven en proberen=leren zijn belangrijke middelen om in deze tijd creatief te
ondernemen. Daarnaast blijft er behoefte aan verbinding. Een ontwikkeling die telkens terugkomt in
tijden van crisis. Mensen zoeken elkaar op, hebben de behoefte aan het delen van ervaringen en
ontwikkeling van nieuwe ideeën. Momenteel in toenemende mate online.
ZomerOndernemer is een project dat in deze elementen voorziet. Het zet jongeren aan tot creatief
denken. Buiten de box, elk idee is goed (positiviteit), learning by doing en creeëren van een netwerk
met elkaar en het bedrijfsleven. Juist nu hebben we ondernemers nodig. Ze hebben immers een
belangrijke eigenschap. Ze accepteren de status quo niet. Ze willen altijd meer, slimmer, beter,
verder. En juist die drive hebben we keihard nodig om deze crisis te overleven.
Een project als ZomerOndernemer organiseren midden in deze corona crisis bleek in 2020 een grote
uitdaging. Ander halve meter samenleving, wel of geen groepen bij elkaar in één ruimte, beperking
van reisbewegingen tot en met alle aandacht voor ondernemers in nood. We merkten dat
trainingsruimtes niet beschikbaar of te klein waren om op anderhalve meter van elkaar te blijven,
lokale overheden toezeggingen doorschoven naar 2021 en de handen vol hadden aan de uitvoering
van de TOZO regeling..
Stichting TNE heeft de crisis aangegrepen om de training ZomerOndernemer om te bouwen tot een
online variant om niet afhankelijk te zijn van beperkende maatregelen. Daardoor zijn er uiteindelijk in
de zomervakantie van 2020 een aantal projecten van start gegaan en zijn er een aantal projecten
vertraagd in de herfstvakantie van start gegaan. Deels online en deels offline.

3.2 Resultaten ZomerOndernemer 2020
In 2020 heeft ZomerOndernemer plaatsgevonden in 6 regio’s. Het gaat om de regio Dordrecht,
Foodvalley, IJsseldelta, Rotterdam, Rijk van Nijmegen en Stedendriehoek.
In 2020 hebben 130 jongeren in Nederland kennis gemaakt met het ondernemerschap. Het aantal
KvK inschrijvingen (37) bewijst dat ZomerOndernemer zelfstandig ondernemerschap onder jongeren
bevordert. De resultaten laten tevens zien dat het project zowel jongens als meisjes aanspreekt van
verschillende leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus.
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ZomerOndernemer 2020

Figuur 1: resultaten 2020

Figuur 4: opleidingsniveau deelnemers

Figuur 2: leeftijd deelnemers

Figuur 3: geslacht deelnemers

Figuur 5: regio’s 2020
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3.2 Pak je Kans
Naast het project ZomerOndernemer heeft Stichting The New Entrepreneur een tweede project
opgezet, Pak je Kans. Dit project is inhoudelijk vergelijkbaar met het project ZomerOndernemer,
maar heeft een andere doelgroep. Het project Pak je Kans is namelijk gericht op werkloze jongeren
tussen de 16 en 27 jaar. Dit project duurt geen zes weken maar acht weken, gevolgd door een natraject van drie maanden. Er worden meer terugkombijeenkomsten georganiseerd en de begeleiding
is intensiever. Tijdens het na-traject worden de ondernemers verder geholpen bij de start van hun
onderneming. Het kan zijn dat jongeren ontdekken dat het ondernemerschap niet bij hen past. Om
ook deze jongeren aan de slag te helpen, begeleiden loopbaancoaches bij het vinden van een baan
in loondienst.

3.3 Pak je Kans Arnhem
Na 5 succesvolle edities is in het najaar van 2020 het project Pak je Kans gestart in Arnhem. Met een
vernieuwde wervingsaanpak via social media hebben zich 49 deelnemers aangemeld en is het project
gestart met 22 deelnemers. Door beperkende maatregelen zijn een deel van de activiteiten online en
offline uitgevoerd.

3.4 Resultaten Pak je Kans Arnhem
Inmiddels zijn de eerste resultaten van het project in Arnhem zichtbaar. Zie onderstaand alvast de
eerste tussentijdse resultaten.

Figuur 6: deelnemers Pak je kans Arnhem 2020

Figuur 7: instroomsituatie deelnemers Pak je Kans Arnhem

Figuur 8: Uitstroomsituatie deelnemers Pak je Kans Arnhem
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3.5 SportOndernemer Academy
Eind 2020 is Stichting TNE in samenwerking met Sportbedrijf Rotterdam een 2e editie van het project
SportOndernemer Academy gestart. Een project voor (toekomstige) sport- en beweegaanbieders die
een eigen sportonderneming willen opbouwen. Binnen dit project worden kennis, vaardigheden en
kennissen aangereikt om goed voorbereid van start te gaan.
Met als doel om zoveel mogelijk Rotterdammers in beweging te krijgen is dit project gestart.
Voorwaarde is wel om ervoor te zorgen dat sport- en beweegaanbod structureel wordt aangeboden
en op langere termijn financieel zelfredzaam is. Bij zelfstandig sportaanbieders is er veel kennis en
ervaring op sporten en bewegen. Echter het ondernemen is een vak op zich. Bij het aanbieden van
een sport komt er meer kijken dan de sport zelf. Daarvoor is de opleiding SportOndernemer
Academy in het leven geroepen. Na een succesvol project in 2019 is dit project in Rotterdam ook
eind 2020 gestart met een enthousiaste groep van 20 sportaanbieders.

3.6 Communicatie projecten
Stichting TNE richt zich in haar communicatie in het bijzonder op jongeren, deelnemers van de
projecten. Daarnaast richt Stichting TNE zich op beleidsmedewerkers van Gemeenten en Provincies,
projectadviseurs van vermogensfondsen en het bedrijfsleven. Naast de website zijn sociale media
belangrijke communicatiemiddelen van Stichting TNE. Om resultaten te delen, doelgroepen te
betrekken bij de projecten en om onze naamsbekendheid te vergroten. Stichting TNE is actief op
Instagram, Facebook, Snapchat en YouTube. Ieder kwartaal verstuurt Stichting TEN een digitale
nieuwsbrief.
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4. Jaarrekening
4.1 Balans
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na voorstel resultaatbestemming)
31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

€ 384

€ 1.108

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

€ 3.750
€ 86.183
€ 89.933

Liquide middelen

€ 1.654
€ 46.434
€ 48.088

€ 6.096

€ 1.897

€ 96.413

€ 51.093

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

Langlopende schulden
Overige schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2020

31 december 2019

€ 5.000
€ 9.992
€ 14.992

€ 5.000
€ 12.750
€ 17.750

€ 36.000

–

€ 3.497
€ 41.924
€ 45.421

€7.061
€ 26.282
€ 33.343

€ 96.413

€ 51.093
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4.2 Winst en verlies rekening
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020

2019

Opbrengsten/Baten
Inkoopwaarde van de opbrengsten/baten
Brutowinst

€ 310.100
-€ 151.351
€ 158.749

€ 497.952
-€ 262.651
€ 235.301

Lasten
Lonen
Overige personeelsbeloningen
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfslasten
Totaal van som der kosten

€ 74.981
€ 16.383
€ 724
€ 67.044
€ 159.132

€ 111.793
€ 29.988
€ 725
€ 91.715
€ 234.221

Totaal van bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Totaal van netto resultaat

-€ 383
-€ 2.375
-€ 2.758

€ 1.080
-€ 343
€ 737

4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister Stichting The New Entrepreneur is feitelijk en
statutair gevestigd op Hanzeplein 11 - 27, 8017 JD te Zwolle en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 54446716.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting The New Entrepreneur bestaan voornamelijk uit: het bevorderen van
ondernemerschap. Informatieverschaffing over continuïteit In het boekjaar 2020 is het Covid-19 virus
in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande maatregelen getroffen om verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de
samenleving en de economie. Hierdoor zijn een aantal projecten van de Stichting The New
Entrepreneur in het boekjaar 2021 niet doorgegaan en doorgeschoven naar 2021. De kosten en
opbrengsten van deze projecten zijn hierdoor ook doorgeschoven naar het boekjaar 2021. De
sponsoring van Fonds 21 is hierdoor € 26.250 lager verantwoord. Deze sponsoring zal in het boekjaar
2021 verantwoord worden. Daarnaast zijn de kosten welke samenhangen met deze projecten ook
doorgeschoven naar het boekjaar 2021.
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In 2020 is een e-learning omgeving ontwikkeld om de Zomerondernemer ook online aan te kunnen
bieden. De onderneming heeft voldoende middelen in rekening-courant om aan haar verplichtingen
te voldoen. Daarnaast zijn er bijna geen grote financieringslasten. Tenslotte zou, hoewel dat op dit
moment niet nodig lijkt, gebruik gemaakt kunnen worden van de faciliteiten in de steunpakketten
van de overheid.
Op grond van de financiële positie van Stichting The New Entrepreneur acht het bestuur van Stichting
The New Entrepreneur een voortzetting van de bedrijfsuitoefening de komende twaalf maanden niet
onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van
continuïteit van de vennootschap.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
micro- en kleine rechtspersonen (RJk), C1 kleine organisaties zonder winststreven. In de staat van
baten en lasten zijn geen begrotingsgegevens opgenomen omdat het bestuur de begroting niet
gebruikt als belangrijk stuurinstrument voor de beheersing van de activiteiten.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Grondslagen
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk
aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op
grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de
hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verantwoorde subsidies en
sponsorbijdrages e.d.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de staat van baten en lasten.

4.4 Risicomanagement en risicobeheersing
Hieronder worden de risico’s waaraan Stichting TNE blootstaat weergegeven alsmede de wijze
waarop deze worden beheerst.
Financiële Risico’s en de getroffen beheersmaatregelen
Omzetrisico
Het risico op omzetderving omdat subsidies of sponsoring niet worden verstrekt wordt opgevangen
door annulering van de betreffende projecten. Daardoor worden er ook geen kosten gemaakt.
Overheadrisico
Als projecten geannuleerd worden heeft dat impact op overheadinkomsten voor de Stichting. Deze
inkomstenderving wordt opgevangen door vaste kosten te flexibiliseren.
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Niet financiële Risico’s: en de getroffen beheersmaatregelen
Operationeel risico
Door samenstelling van de directie en backoffice uit kwalitatief en kwantitatief deskundig ingehuurd
personeel is het operationeel risico beperkt en flexibel in te huren.
Projectrisico
Het risico op financiële schade doordat, na uitkering van subsidie, blijkt dat een project niet conform
de afspraak verloopt of is afgerond, wordt beperkt door gebruik te maken van duidelijke afspraken
met de coördinatoren van de projecten door voorafgaand aan de start van een project te laten
bewijzen dat sprake is van voldoende medefinanciering. De laatste termijn slechts wordt uitbetaald
na ontvangst van een inhoudelijke eindverantwoording en ontvangst van alle subsidies en
sponsorgelden.
IT-risico
Het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of
onvoldoende beveiligd worden ondersteund door IT, wordt beperkt door de inzet van software die
bescherming biedt tegen computervirussen en ‘hackers’, door dagelijks op een geautomatiseerde
wijze een ‘back-up’ van de bestanden te maken en via het gebruik van wachtwoorden.
Integriteitsrisico
Het risico van beïnvloeding van de integriteit, of van het financiële stelsel, door niet integere of
onethische handelingen van de leiding of ingehuurd personeel van de organisatie in het kader van
weten regelgeving en van maatschappelijke en door Stichting TNE opgestelde normen, wordt
ingeperkt door een adequate inrichting van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen
interne controlemaatregelen.
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5. Ervaringen Deelnemers
ZomerOndernemer heeft in 2020 voor de 11e keer plaatsgevonden met als opbrengst concrete
leerervaringen en enthousiasmering van de deelnemers en sterke betrokkenheid vanuit bedrijfsleven
en overheid. Van 2010-2020 hebben 1630 jongeren deelgenomen aan ZomerOndernemer. Hiervan
hebben zich er tot nu toe 437 als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Het project Pak je Kans heeft voor de 5e keer plaatsgevonden. Daaraan hebben in vijf edities 119
jongeren deelgenomen..
Daar zijn wij natuurlijk ontzettend trots op, maar wij worden nog blijer van de positieve reacties van
onze deelnemers. Het doel om Nederland ondernemender te maken zou niet succesvol zijn als onze
deelnemers niet blij zijn met onze projecten. Om te laten zien dat onze projecten meerwaarde
hebben, staan hieronder enkele profielen van onze deelnemers van ZomerOndernemer en Pak je
Kans uit 2020.

Deelnemer ZomerOndernemer 2020: Laura Halma
Bedrijfsnaam: Halma Coaching
Regio: Regio Rijk van Nijmegen

Bij mijn deelname aan de Young Lady Business Academy
hoorde ik al over het project ZomerOndernemer. Ik wilde
destijds een App ontwikkelen om talentontwikkeling binnen
organisaties te promoten. Toen ik eind vorig jaar de
advertentie van de editie HerfstOndernemer op Facebook
zag, kreeg ik de behoefte om mensen in hun persoonlijke
ontwikkeling te helpen en daarvoor een bedrijf op te starten.
Tijdens HerfstOndernemer kwam ik er achter dat mijn passie
toch meer lag bij het ondersteunen van ondernemers en
teams. Tijdens mijn studie Hotelmanagement had ik al
aardig wat ondernemerskennis opgedaan dat goed van pas
kwam. De onderdelen die behandeld werden waren
allesomvattend en een mooie opfrisser voor mij.
In het project leerde ik een goed ondernemersplan te maken en het opzetten van een onderneming
ook echt te gaan doen en er volledig voor te gaan.
In het traject heb ik veel gehad aan trainer Cees, die op een realistische en respectvolle manier
commentaar gaf op mijn ideeën en plannen. Mede door met hem samen te zoeken naar wat werkte
kon ik een goede basis neerzetten. Bij de komende editie mag ik de co-trainer van Cees zijn. Heb er
zo zin in om nieuwe deelnemers te helpen.
Het was ook fijn dat de deelnemers elkaar inspireerden en motiveerden. We hielpen elkaar voort
ondanks het wedstrijdelement. Er heerste dan ook een grote saamhorigheid.
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Met Halma coaching richt ik me nu op de persoonlijke ontwikkeling en het persoonlijk leiderschap
van mensen. Ik breng een frisse en zakelijke wind in een stormachtige situatie of omgeving. Hierbij
breng ik het voorkeursgedrag en de kwaliteiten van mensen in beeld, zodat ze elkaar beter begrijpen
en effectiever kunnen samenwerken. Dit doe ik met veel aandacht voor het individu.
Mijn klanten kwamen al vrij snel en ik geef ook diverse trainingen op scholen en bij bedrijven.
Binnenkort huur ik iemand in voor mijn social media marketing, zodat ik alleen doe waar ik energie
van krijg: Waarde bieden voor (nog meer) mensen.

Deelnemer ZomerOndernemer 2020: Simon Filius
Bedrijfsnaam: Perfect pallet
Regio: Regio IJsseldelta

De afgelopen jaren liep ik
regelmatig rond met leuke
ideeën en besloot me daarom
ook in te schrijven voor
ZomerOndernemer.
Door mijn Hoveniers opleiding
aan het Zone college in Zwolle
ben ik veel met het milieu en
duurzame materialen bezig. In
eerste instantie dacht ik eraan
om, in samenwerking met
gemeentes, wat te doen aan het
bijentekort in Nederland. Door
bijvoorbeeld stoeptegels te verruilen voor bijenlokkende planten. Maar toen ik bij een vriend van me
pallets in de tuin zag liggen, kreeg ik het idee om daar iets unieks mee te doen: Bijzondere meubels,
kisten en boxen maken van pallets!
Onder de goede begeleiding van de coaches Simone en Hans kon ik dit idee goed aanpakken en er
een ondernemersplan voor uitwerken. Ook leerde ik van andere deelnemers en ik deed veel nieuwe
inzichten op. Ik maakte echt kennis met het ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken.
In leuke opdrachten leerde ik in teamverband werken. Samen in een groep je gingen we bijvoorbeeld
na hoe we met een item in een korte tijd genoeg omzet konden maken. Door ZomerOndernemer heb
ik veel nieuwe mensen leren kennen.
De eigenaar van vechtschool Tabonon en een franchisenemer van de McDonalds kwamen langs en
vertelden over hoe zij ondernemen. Dat was erg inspirerend.
De borrel- en kerstboxen van pallets waren een groot succes. Eens wat anders dan het geijkte
kartonnen pakket. De box (het krat) kan later ook nog gebruikt worden voor iets anders. Als
bijzettafel bijvoorbeeld. Voor een aangepast product kunnen mensen contact opnemen. Binnenkort
ga ik me focussen op tuinmeubels, nu de zomer in aantocht is.
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Deelnemer Pak Je Kans Arnhem: Nick Maas
Bedrijf: Studio Maast Communicatie & ontwerp
Aan het einde van mijn opleiding Bedrijfskunde kreeg ik
gedurende mijn Master een zware burn-out. Hierdoor kon
ik niet meer goed functioneren en moest ik
aan mezelf werken. Op een werk- en leerplek in Arnhem
maakte ik kennis met grafische vormgeving en ik raakte hier
al snel enthousiast over. Ook speelde ik met de gedachte
om hier later nog wat mee te gaan doen.
Toen ik vorig jaar oktober de advertentie van Pak Je Kans in
de krant zag staan, zag ik een mooi opstapje voor mijn
plannen en meldde me aan. Anders zou het toch alleen
maar bij ideeën blijven.
Gedurende het traject werden mijn ideeën tastbaar. Het
was geweldig hoe de coaches mij leerden om te denken in
kansen. Om de beren van de weg te halen. Gewoon doen en
er vol voor gaan.
In workshops deed ik heel breed kennis op. Strategie,
marketing, boekhouden, steeds leerde ik weer iets nieuws
wat belangrijk was voor mijn ontwikkeling als ondernemer. Helaas moest een aantal sessies digitaal,
in verband met corona. Voor de boekhouding kreeg ik twee gratis afspraken waar ik veel kennis
uithaalde over belasting en BTW. Dat was echt tof.
Tijdens het traject heb ik een aantal deelnemers geholpen met hun logo. Het was erg leuk om met ze
mee te denken.
Nu heb ik een bedrijf in grafisch design en webdesign en inmiddels heb ik al een aantal websites
gebouwd en reclame-uitingen ontworpen. Het mooiste aan het ondernemerschap vind ik dat je je
eigen tijd kunt indelen. Als je overdag wilt sporten, kan dat gewoon. In de toekomst wil ik mijn bedrijf
verder uitbreiden en ook nog een bedrijf opzetten in het ombouwen van oude motoren.
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6. Vooruitblik
Ten tijde van het samenstellen van dit jaarverslag heeft het coronavirus nog steeds een flinke impact
op ons land en ook vooral op ondernemers.
Nederland gaat weer langzaam van het slot, maar helaas zijn het einde van de getroffen maatregelen
nog niet in zicht. De impact van het coronavirus op de economie is enorm. De (jeugd) werkloosheid
loopt op en veel MKB ondernemers wachten met smart op versoepelingen.
Ook voor jongeren en studenten is dit een onduidelijke en onzekere periode. Jongeren worden
bijzonder hard geraakt. In een belangrijke fase in hun leven bevinden zij zich in een crisis waarvan we
de impact, reikwijdte en diepte niet kennen. Ook weten we niet op welke wijze de samenleving weer
terug zal veren. Dit levert veel onzekerheid op. In welke fase een jongere ook is
(eindexamenkandidaat, schoolverlater, student of starter) en waar ze ook staan in hun ontwikkeling,
de corona maatregelen hebben een verwacht effect op werk, inkomen, scholing en persoonlijke
ontwikkeling en relaties, financiële situatie en uiteraard ook op de mentale gesteldheid van jongeren.
Jongeren kunnen niet meer naar school zoals vroeger. Ze moeten meestal thuis blijven, ze kunnen
hun vrienden niet ontmoeten en zicht op de toekomst ontbreekt.. Dat heeft grote impact. Veel
jongeren voelen zich depressief en hebben te maken met burn out klachten.
De corona pandemie leidt bij mkb’er en jongeren tot een mentaliteit van afwachten. Een gebrek aan
initiatief en keuzes en beslissingen vooruitschuiven. Maar wat betekent deze afwachtende houding
voor jongeren in de samenleving? Zij die zojuist een diploma hebben gehaald en zich nog meer dan
anders afvragen hoe zij de arbeidsmarkt kunnen betreden, degene die al dan niet vrijwillig
gedwongen wordt tot (schijn)zelfstandigheid, op dit moment werkloos thuiszitten.
Het is met name nu van belang om jongeren een steuntje in de rug te geven om de boel op te
bouwen, sterker nog, zij moeten de toekomst van ons land kunnen opbouwen, kansen krijgen om de
economie te helpen herstellen. De huidige situatie leent zich niet tot uitstel. Juist nu is de behoefte
aan projecten om deze doelgroepen te ondersteunen groter dan ooit. Want de acute problemen op
de arbeidsmarkt van dit moment zullen met het uitdoven van het virus niet verdwenen zijn. Sterker
nog, die zullen in eerste instantie alleen maar groter worden. Veel mensen die nu tijdelijk aan het
werk kunnen in de banen die direct gerelateerd zijn aan de coronacrisis (waaronder de hele
gezondheidszorg) hebben straks geen baan meer.
Daarnaast zullen er veel bedrijven verdwenen zijn en degenen die nog wel bestaan zullen de draad
weer van voor af aan op moeten pakken en dus niet zitten te springen om veel (vast)personeel. Het is
daarom zaak deze coronatijd te gebruiken mensen voor te bereiden op de nieuwe arbeidsrealiteit.
Maar voor jonge ondernemers liggen er ook kansen, juist in deze tijd. In beginsel zal deze onzekere
periode ervoor zorgen dat consumenten de kat uit de boom kijken en niet noodzakelijke uitgaven
uitstellen. Echter desondanks lijken effecten van crises van tijdelijke aard en is de herstelperiode
beperkt. Gemiddeld rond een maand. Wanneer consumenten zekerheid en controle over de situatie
hebben dan biedt dat volop kansen voor startende ondernemers. In eerste instantie via e-commerce
maar op middellange termijn (na een maand) tevens voor allerlei ondernemerschaps initiatieven.
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Vooral op online gebied liggen er voor jongeren kansen. We zien dat in 2020 steeds meer jongeren
tussen de 19 en 24 jaar een webshop zijn begonnen. Een stijging van 28% ten opzichte van 2019.
Jongeren krijgen het ook vaker van huis uit mee, steeds meer mensen zijn zzp'er in plaats van in
loondienst. Jonge ondernemers hebben een soort filmsterrenstatus, denk aan dj's en vloggers, dat
inspireert.". Jongeren zien deze voorbeelden als rol modellen en spiegelen zich daaraan. Kortom juist
in deze tijd zien we dat steeds meer activiteiten en diensten online worden aangeboden. Jongeren
zijn hiermee opgegroeid en zullen zich dat sneller eigen maken. Deze nieuwe online mogelijkheden
zal veel jongeren inspireren om als ondernemer van start te gaan.
Elementen als “buiten de box” denken, omdenken, positief blijven en proberen=leren zijn belangrijke
middelen om in deze tijd creatief te ondernemen. Daarnaast blijft er behoefte aan verbinding. Een
ontwikkeling die telkens terugkomt in tijden van oorlog en crisis. Mensen zoeken elkaar op, hebben
de behoefte aan het delen van ervaringen en ontwikkeling van nieuwe ideeën. Momenteel in
toenemende mate online.
ZomerOndernemer en Pak je Kans
ZomerOndernemer en Pak je Kans zijn juist projecten die in deze elementen voorzien. Het zet
jongeren aan tot creatief denken. Buiten de box, elk idee is goed (positiviteit), learning by doing en
creëren van een netwerk met elkaar en het bedrijfsleven. Juist nu hebben we ondernemers nodig. Ze
hebben immers een belangrijke eigenschap. Ze accepteren de status quo niet. Ze willen altijd meer,
slimmer, beter, verder. En juist die drive hebben we keihard nodig om deze crisis te overleven.
Borging ZomerOndernemer en Pak je Kans
ZomerOndernemer en Pak je Kans zijn programma’s die zelfstandig worden aangeboden. Dat geeft
veel voordelen zoals onafhankelijkheid en vooral praktijkgerichtheid. Jongeren zijn uit school, volgen
het programma buiten school en zijn te gast bij ondernemers. Echter duurzame borging van het
project is blijvend afhankelijk van subsidies. In beginsel wordt het programma georganiseerd met
behulp van aanjaagsubsidies waardoor een nieuwe regio kennis kan maken met het programma en
resultaten kan evalueren. Na drie jaar wordt het programma gefinancierd met lokale subsidies en
sponsoring afkomstig uit het lokale bedrijfsleven. Inmiddels is dit een tendens dat na 11 jaar
ZomerOndernemer en Pak je Kans nog steeds werkt.
De laatste jaren zien wij echter een toenemende interesse vanuit het onderwijs om
ZomerOndernemer gefaciliteerd vanuit school aan ondernemende studenten en jongeren aan te
bieden.
In 2021 zal Stichting TNE in samenwerking met het onderwijs pilot projecten gaan uitvoeren om
zowel ZomerOndernemer als Pak je Kans te organiseren als zelfstandig keuzedeel binnen het MBO.
Deze pilots zullen plaatsvinden in regio’s waar het onderwijs al deze projecten al zelfstandig zijn
georganiseerd. Ondanks dat de projecten als MBO keuzedeel worden aangeboden blijft de kracht van
het programma behouden wordt: praktijkgericht, studenten en jongeren gaan echt ondernemen en
netwerken, buiten school en tijdens de trainingen zijn we te gast bij het bedrijfsleven.
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Binnen het onderwijs is het ondernemerschap al aardig ingeburgerd echter studenten “ervaren” het
ondernemerschap onvoldoende omdat de opleidingen sterk aanvoelen als schoolopdracht.
ZomerOndernemer biedt hier juist dé oplossing voor en het onderwijs ziet hier ook de meerwaarde
van.

25

7. Alumni ZomerOndernemer
Tijdens ZomerOndernemer leer je niet alleen hoe je moet ondernemen, maar daarnaast ontmoet je
ook veel nieuwe mensen, leer je netwerken en leer je hoe je met andere ondernemers kunt
samenwerken. Er ontstaat een hechte band tussen de deelnemers.
In 2016 is de alumnivereniging ZomerOndernemer opgericht. Wegens
Corona en interne dromen is er met ingang van 2021 gekozen om verder
te gaan als YES-Network. De vereniging blijft onder leiding van Shane
Pattipeilohy (voorzitter, rechts), Patrick Fliers (secretaris, links) en Elles
Bouwmeester (penningmeester, midden).
We hebben de nieuwe huisstijl te danken aan Floor van Bergen (ouddeelnemer van ZomerOndernemer regio Oss) met haar bedrijf Littleflower
en de nieuwe website is gebouwd door Manuel Öztopcu (oud-deelnemer
ZomerOndernemer regio Amersfoort) met zijn bedrijf Fluent Media en
Marketing.
YES-Network gaat zelfstandig verder, maar blijft samenwerken met The New Entrepreneur. De
vereniging heeft als ambitie te groeien naar de grootste ondernemende jongerenvereniging van
Nederland. Waarbij persoonlijke en zakelijke ontwikkeling centraal staat én een plek waar jongeren
elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. De vereniging organiseert inspiratiesessies en
netwerkbijeenkomsten zowel online als offline.
De vereniging kent op dit moment een contributie van €15,00 per jaar. Daarnaast zijn we actief
opzoek naar nieuwe leden en partners, die de droom van onze vereniging en jongeren wilt
waarmaken.
Wij wensen u een ondernemend en innovatief jaar toe.
Met ondernemende groet,
Het bestuur YES-Network
Shane Pattipeilohy Patrick Fliers Elles Bouwmeester
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Quotes deelnemers
“ZomerOndernemer heb ik
ervaren als een groot
networking event en als zetje
in de rug om aan je bedrijf te
werken”
“Pak je Kans was voor mij
leerzaam, open, veilig,
verhelderend en leerzaam.
Een historisch moment in
mijn ontwikkeling als
ondernemer”
“Ik vond het heel erg gaaf om
met like minded mensen
onszelf te ontwikkelen en
elkaar uit te dagen om
anders te denken”
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