Eigen
bedrijf iets
voor jou?

START
DEZE ZOMER
JE EIGEN
ONDERNEMING
EN ERVAAR HET ONDERNEMERSCHAP

Juli & augustus | regio Amersfoort
www.zomerondernemer.nl

Ben jij tussen de 15 en 22 jaar en droom
je er van eigen baas te worden of
vraag je je af of het ondernemerschap
misschien iets voor je is? Dan is
ZomerOndernemer iets voor jou!
Tijdens het project ZomerOndernemer
start je in de zomervakantie. onder
professionele begeleiding je eigen
bedrijf. Het ontwerpen van kleding,
bouwen van websites, verkopen van
producten of het organiseren van
evenementen…alles kan!
Het project
ZomerOndernemer begint in de eerste
week van de zomervakantie met een
driedaagse training waarbij je in een
groep de basis van het ondernemen leert
kennen. Je leert ondernemend denken
en doen en samen scherpen we jouw
ondernemersplan aan. Na de training
ontvang je een startkapitaal en ga je
aan de slag met je bedrijf. De volgende

vier weken bezoek je met de groep op
donderdagmiddag een succesvolle
ondernemer uit de regio. Het project
sluit de laatste week van de vakantie
af met een feestelijke bijeenkomst
waarbij jij jouw bedrijf presenteert
aan een groot publiek. Tijdens
ZomerOndernemer ontmoet je andere
ondernemende jongeren, daarnaast
maak je kennis met een waardevol
netwerk van ervaren ondernemers uit
de regio. Is het ondernemerschap toch
niets voor jou? Jij bepaalt zelf of je na
de zomer doorgaat met ondernemen.
Je zit nergens aan vast.
Gratis deelname
Deelname aan het project is kosteloos.
Het enige wat je nodig hebt, is een
idee voor een bedrijf en motivatie. Er is
zelfs ruimte om tijdens het project op
vakantie te gaan! Aarzel niet, maak jouw
droom nu werkelijkheid en zorg voor
een onvergetelijke zomer. Kijk op onze
website om je aan te melden of voor
meer info: www.zomerondernemer.nl.
amersfoort@zomerondernemer.nl
/ZomerOndernemerAmersfoort
ZomerOndernemerAmersfoort

Aarzel niet
en meld je
aan!
ZomerOndernemer is een project van Stichting TNE

