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Ik vond het erg 
leerzaam.

Motiverend om te 
starten met een eigen 

bedrijf.

Een verrijking 
van mijn bestaande 

beeld van 
ondernemerschap en een 
goede mogelijkheid tot 
het opbouwen van een 

netwerk.

Hoe hebben de deelnemers 
ZomerOndernemer ervaren? 



In 2018 werd ZomerOndernemer voor de vijfde keer georganiseerd in 

de regio IJsseldelta/Zwolle. Op 24 juli begonnen 21 jongeren met de 

driedaagse training in Rabobank IJsseldelta. Vol enthousiasme gingen 

ze aan de slag en iedere week deelden zij hun voortgang tijdens de 

terugkomdagen. Op 31 augustus presenteerden de jongeren vol trots 

hun bedrijf tijdens de feestelijke kick out in het PEC Zwolle stadion. 

In dit boekje zijn alle resultaten van ZomerOndernemer IJsseldelta/

Zwolle 2018 te vinden. Daarnaast blikken we terug op alle bijeenkomsten 

en bedanken we onze partners en sponsoren.

ZomerOndernemer is een project van Stichting The New Entrepreneur. 

Een non-profit organisatie die zich inzet om zelfstandig ondernemerschap 

in Nederland te bevorderen en ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen 

bij jongeren. 
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1 Resultaten regio 
IJsseldelta/Zwolle

54

Geslacht

48%

Meisjes

52%

Jongens

Aanmeldingen               23

Deelnemers                 21

Starters (ingeschreven bij KvK)                5

Resultaat
Aantal



6 76 7

Opleidingsniveau

19%

VMBO/TL

38%

Havo/vwo

24%

MBO

19%

HBO/WO

38% 29% 33%

<15-17 jaar 18-20 jaar 20+ jaar

Leeftijd
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Driedaagse 
training2

De driedaagse training was op 

24, 25 en 26 juli 2018 in Rabobank 

IJsseldelta. De trainingsdagen 

stonden in het teken van kennismaken, 

samenwerken, ideevorming, out off 

the box denken, marketing, verkopen, 

omgaan met teleurstellingen en 

omdenken.



Na de driedaagse training waren de deelnemers 

wekelijks te gast bij lokale ondernemers. Tijdens 

deze middagen gaf het gastbedrijf een presentatie 

en rondleiding, werd er een workshop gegeven 

door een externe spreker en besprak de coach de 

vorderingen met alle deelnemers.

Terugkommiddag 
2 augustus

Gastbedrijf: Rabobank IJsseldelta

Workshop: Lean StartUp door 

innovatiecoach Milou van Elburg 

van Rabobank IJsseldelta

3 Terugkommiddagen
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Terugkommiddag 
9 augustus

Gastbedrijf: Restaurant en 

kledingwinkel BijGiel

Workshop: Belastingen door 

Henri Klosse van 

De Belastingdienst
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Terugkommiddag 
15 augustus

Gastbedrijf: Bloemenspeciaalzaak 

Aan de Zeven Alleetjes

Workshop: SEO marketing door 

Berry ten Hoven van 

Media Story
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Terugkommiddag 
23 augustus

Gastbedrijf: McDonalds Zwolle 

Zuid

Workshop: Ondernemen door 

Simone van der Worp van 

Afvallen Almere



Kick out4
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Op 31 augustus was de feestelijke kick 

out in het PEC Zwolle stadion. Vol trots 

presenteerden de 21 jonge ondernemers 

hun bedrijf voor een groot publiek. 

Ze gingen allemaal naar huis met het 

officiële ZomerOndernemer certificaat. 

Aan het eind van de avond werd Emma 

van Nieuwenhuizen met haar bedrijf 

Dancing with Demons uitgeroepen tot 

regiowinnaar. 
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Van de ruim 300 deelnemers die dit jaar hebben

meegedaan aan ZomerOndernemer stonden 19

finalisten in de landelijke finale. 

Dit jaar is Fleur Huijs van Fleur Presents uit de regio

Utrecht verkozen tot Beste ZomerOndernemer

2018. Anne Somers van Swink Design uit de regio

Oss-Bernheze had de beste bedrijfsfilm en Paula

Veldman en Bart-Jan Winters uit de regio Meppel,

Steenwijkerland en Staphorst wisten met hun bedrijf

OpSmaeck het meest innovatieve product binnen te

halen.

Ondanks dat onze finalist Emma van Nieuwenhuizen

geen prijs won, kreeg zij van de jury wel een speciale

vermelding vanwege haar moed en bijzonder

persoonlijke verhaal.
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LANDELIJKE 
FINALE 

ZomerOndernemer
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Sponsoren en 
betrokkenen6

Sponsoren en
betrokkenen
bedankt!


