
               DOET U MEE? 
 

Ons doel: Ondernemende mind set en vaardigheden ontwikkelen bij jongeren  
en jong ondernemerschap stimuleren 

 

Ons motto: Dromen, Doen, Netwerk!  
 
Spreekt dit u aan? Lees dan verder. 
 

ZomerOndernemer 

Dromen van een eigen bedrijf is één ding, maar ook daadwerkelijk starten is vaak een hele 
stap. ZomerOndernemer biedt jongeren van 15 tot en met 22 jaar dé kans om in de 
zomervakantie ervaring op te doen met ondernemerschap. De jongeren volgen een 6 weeks 
traject met diverse bijeenkomsten. ZomerOndernemer stimuleert ze om buiten de 
schoolbanken te leren en ontmoeten. De inspiratie die ze elkaar geven en het contact met 
ervaren ondernemers uit de regio wordt als zeer waardevol ervaren.  Een goed idee en veel 
enthousiasme kunnen zo het begin zijn van een succesvolle onderneming. Deelname is gratis 
en staat open voor alle jongeren - ongeacht achtergrond en opleidingsniveau – enige 
vereisten zijn motivatie en een ondernemersidee. 
 

Partners en sponsoren van ZomerOndernemer 

ZomerOndernemer is een landelijk initiatief van de Stichting The New Entrepreneur. Landelijke fondsen als 
Fonds 21 en Instituut GAK dragen bij aan de uitrol van het concept in het land. Sinds 2016 wordt 

ZomerOndernemer georganiseerd in de regio Amersfoort. Alle 9 gemeenten 
uit de regio (Amersfoort, Soest, Nijkerk, Leusden, Barneveld, Baarn, 
Bunschoten, Woudenberg, Eemnes) zijn enthousiast en hebben de 
financiering voor de komende jaren verlengd. De regionale Rabobank is 
hoofdsponsor. Sinds 2016 zijn ook ondernemers(vereniging) Masters of 
Business en Intersolve als sponsor aan het project verbonden. Daarnaast is 
er een diverse groep ondernemers die mee doet als Business Buddy of 
gastlocatie. Doet u ook mee? 

 

Voordelen voor ZomerOndernemer sponsoren  

U verbinden met ZomerOndernemer kan u diverse voordelen opleveren, zoals bijvoorbeeld: 

 Kennismaking met andere betrokken ondernemers uit de regio op onze 
startborrel, kick out en alumni - en ondernemersbijeenkomsten 

 Kennismaking met enthousiaste en ambitieuze jongeren: uw potentiële 
klanten of werknemers van de toekomst  

 Invulling aan uw maatschappelijke betrokkenheid door bij te dragen aan de 
ontwikkeling van jong (ondernemers)talent 

 Positieve publiciteit voor uw bedrijf in regionale en sociale media en tijdens 
bijeenkomsten  

 
 

Interesse?  
Neem contact op met regiocoördinator Marianne van Lubek  
06 40 19 71 19 | amersfoort@zomerondernemer.nl | www.zomerondernemer.nl  

mailto:amersfoort@zomerondernemer.nl
http://www.zomerondernemer.nl/

