Uw regionale sponsoring wordt gegarandeerd besteed aan de regio van uw keuze.
De sponsorpakketten zijn in te zetten voor alle individuele
projecten van Stichting The New Entrepreneur.

Business Buddy voor ZomerOndernemers
Ons doel: Jongeren klaarstomen voor hun eigen bedrijf
Ons motto: Dromen, Doen, Netwerk!

Fantastisch dat u Business Buddy van een ZomerOndernemer wil zijn! Ambitieuze jongeren van 15 - 22 jaar ontdekken komende zomer of een eigen
bedrijf iets voor ze is. Een prachtkans om een onderneming op te zetten en
ervaring op te doen met ondernemerschap. De jongeren ontwikkelen ondernemende vaardigheden, zoals denken in kansen, veerkracht, doorzettingsvermogen, zelfbewustzijn, presenteren en netwerken. Daarmee kunnen
zij met succes een eigen bedrijf starten of hun startkwalificaties verbeteren
en een topmedewerker worden. Bij ZomerOndernemer gaat het dan ook
vooral om het doen.
Wat doet een Business Buddy?
De jonge ondernemers krijgen een driedaagse training, een startkapitaal, workshops bij lokale ondernemers en begeleiding van coaches én
Business Buddy’s. U deelt uw ondernemerskennis en -ervaring met één
of twee enthousiaste jongeren. Zij kunnen bij u terecht voor vragen,
feedback of een peptalk. Het initiatief ligt steeds bij de jongeren, omdat dit deel is van hun leerproces. Business Buddy-zijn kost u niet veel
tijd en tijdens uw vakantie neemt een andere Business Buddy uw taak
gewoon even over.
Wat levert het op?
Als Business Buddy laat u zien dat u een betrokken ondernemer bent. U draagt bij aan de ontwikkeling van gemotiveerde
jongeren: de ondernemers en medewerkers van de toekomst.
Grote kans dat zij ook ú inspireren en verrassen met interessante ideeën. Daarnaast ontmoet u andere ondernemers tijdens onze netwerkbijeenkomsten, vermelden wij uw naam
op onze website en maken we veel gebruik van social media.
Events
Natuurlijk bent u van harte welkom bij onze ZomerOndernemer-events:
• Kennismakingsborrel nieuwe ZomerOndernemers: donderdag 19 juli, vanaf 16.30 uur.
• Kick-out, de feestelijke afsluiting en presentatie van ‘úw zomerondernemer’: donderdag 23
augustus, vanaf 15.30 uur.
• Twee netwerkborrels. (winter en voorjaar)
Interesse? Neem contact op met Marianne van Lubek, regiocoördinator ZomerOndernemer Amersfoort:
amersfoort@zomerondernemer.nl
06 40 19 71 19
Meer informatie vindt u op:
www.zomerondernemer.nl

