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De maatschappij verandert steeds sneller. Vroeger werkten mensen hun hele leven voor één baas, vijf 
dagen in de week, van negen tot vijf. Tegenwoordig wisselen we vaak van baan, worden steeds meer 
mensen ondernemer en werken bedrijven veel met flexwerkers. 

Vaker en meer wordt er gesproken over wat jongeren nodig hebben om na hun schoolcarrière goed aan hun 
volwassen en werkzame leven te beginnen. Wij zijn ervan overtuigd dat het ontdekken en ontplooien van 
talent en het ontwikkelen van een ondernemende houding een grote rol speelt in een succesvolle toekomst 
als ondernemende werknemer of baanbrekende ondernemer.

Als organisatie bieden wij programma’s en projecten aan voor de basisschool, middelbare school, mbo 
en het hoger onderwijs. Met de ondernemerschapsprogramma’s van Jong Ondernemen ontdekken en 
ontplooien jongeren  hun talenten en ontwikkelen ze een ondernemende houding.

Dit jaar staat in het teken van ons 25 jarig bestaan. Om dit kracht bij te zetten hebben we een 
onderzoeksteam van de TU Eindhoven, onder leiding van dr. Sharon Dolmans, gevraagd om de lange termijn 
effecten van ons praktische ondernemerschapsprogramma Student Company (ook wel Mini Onderneming 
genoemd) te onderzoeken. 

De veelbelovende onderzoeksresultaten liegen er niet om. De effecten zijn duidelijk en wellicht dé oplossing 
voor urgente problemen zoals de onderwijsvernieuwing en de jeugdwerkloosheid. 

Veel oud deelnemers geven aan dat het programma ze sterker heeft gemaakt in de persoon die ze vandaag 
de dag zijn. Aan een paar van deze bijzondere verhalen besteden we in dit rapport via interviews in het 
bijzonder aandacht. Op deze manier illustreren we wat het ontwikkelen van een ondernemende houding 
kan betekenen. 

We nemen u graag mee door de onderzoeksresultaten en de interviews. Maar voordat we dat doen 
bedanken we samen met de meer dan 250.000 jongeren, die inmiddels hun ondernemende kant hebben 
leren kennen, dr. Sharon Dolmans en haar team voor haar inzet en het enthousiasme waarmee ze dit 
onderzoek leidde.

Veel plezier met het lezen van het eerste grootschalige onderzoek naar de lange termijn effecten van 
praktisch ondernemerschapsonderwijs in Nederland.

Joyce Rommelaar
Eindchef Jong Ondernemen

VOORWOORD
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FACTSHEET

1. 

Jong Ondernemen alumni Aantal maanden tot eerste baan

Controlegroep

2. 

Aantal maanden tot eerste baan

Jong Ondernemen alumni Controlegroep

Percentage werkloosheidPercentage werkloosheid

6% 21%

Wat	is	het	lange	termijn	effect	van	ondernemerschapsonderwijs?

Deelname	aan	het	Jong	Ondernemen	programma	verkort	significant	de	tijd	tot	het	vinden	van	een	
eerste baan.

Deelname aan het Jong Ondernemen programma verkleint de kans op werkloosheid.

3. 

4. 

44% 30%

Jong Ondernemen alumni Controlegroep

"Ondernemerschap in de kenniseconomie gaat om het ontdekken 
van je talenten en deze op een vernieuwende en waardevolle 
manier inzetten. Dit onderzoek laat zien hoe het programma Student 
Company jongeren in staat stelt om effectief in zo’n kenniseconomie te 
functioneren. Deze jongeren wachten niet meer op een geschikte baan, 
maar gaan zelf waardevol werk creëren."

Prof. dr. Erik Stam 
Chair of Strategy, Organisation and Entrepreneurship  
Utrecht University School of Economics (U.S.E.) & 
Utrecht Centre for Entrepreneurship

Deelname	aan	het	Jong	Ondernemen	programma	vergroot	de	kans	op	een	managementfunctie.

Management 
positie

Management 
positie	(%)

Niet-  
managerment 
positie

Niet-  
managerment  
positie	(%)

Totaal

Jong Ondernemen alumni 58 53% 66 47% 124
Controlegroep 60 41% 41 59% 101

Deelname	aan	het	Jong	Ondernemen	programma	vergroot	de	tijdsbesteding	aan	nieuwe	initiatieven.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN
“De resultaten van dit eerste grootschalige impactonderzoek naar de lange termijn effecten van praktisch 
ondernemerschapsonderwijs in Nederland zijn veelbelovend: alumni van ons programma blijken ruim twee 
keer sneller een eerste baan te vinden dan de controlegroep, zijn minder vaak werkloos, hebben vaker een 
managementpositie en zijn ze meer betrokken bij het opzetten of leiden van nieuwe initiatieven. Tevens 
geven alumni aan dat het programma hen betere vaardigheden heeft opgeleverd, zoals beterde besluit-
vorming, meer zelfvertrouwen, een beter probleemoplossend vermogen, meer creativiteit en een groter 
financieel bewustzijn.”
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RAPPORT

Om de lange-termijn effecten van het Student Company programma te onderzoeken, is er een enquête 
uitgestuurd aan Jong Ondernemen Alumni en een vergelijkbare controlegroep die niet aan een Jong 
Ondernemen programma heeft deelgenomen. De resultaten van de controlegroep dienen om, door deze 
met de alumni resultaten te vergelijken, nog beter de bijdrage van het Jong Ondernemen programma 
inzichtelijk te maken. De onderzoeksmethode en enquête zijn deels gebaseerd op eerder gepubliceerde 
studies over de impact van het Company programma, zoals dat in vergelijkbare vorm in andere landen in de 
wereld wordt aangeboden.6  

Dit onderzoek is uitgevoerd onder leiding van dr. Sharon Dolmans, verbonden aan de TU Eindhoven, met 
hulp van dr. Shivaram Devarakonda (Tilburg University) en student-assistent Wesley Snoeren.  

De selectie Jong Ondernemen Alumni bestaat uit alumni die gedurende het jaar 2004-2005 of 2005-2006 
deelgenomen hebben aan het Jong Ondernemen Student Company programma tijdens een mbo of hbo 
opleiding. Van de 2.499 alumni gecontacteerde alumni uit de Jong Ondernemen database, hebben 135 
alumni de enquête ingevuld. Na het verzamelen van gegevens onder de alumni, is er een controlegroep 
samengesteld van respondenten met vergelijkbare demografische eigenschappen (geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau en opleidingsrichting) maar welke niet aan het Jong Ondernemen programma hebben 
deelgenomen. Van de controlegroep hebben 128 respondenten de enquête ingevuld. 

De enquête, voor zowel de alumni als de controlegroep, bestaat uit de volgende categorieën: 
demografische kenmerken, huidige werksituatie en ondernemingservaring. Daarnaast zijn er voor de alumni 
vragen toegevoegd over de ervaring met het Jong Ondernemen programma, de ontwikkelde kennis en 
competenties en de mini onderneming. De resultaten van de enquête dienden als basis voor de analyse van 
het Jong Ondernemen programma.

Tabel 1 geeft een aantal karakteristieken van de alumni en de controlegroep weer, zoals het geslacht, de 
gemiddelde leeftijd en het gemiddelde opleidingsniveau van de respondenten. Om later (de enquête 
resultaten van) beide groepen te kunnen vergelijken, is het belangrijk dat de alumni en controlegroep 
respondenten aanvankelijk nagenoeg dezelfde karakteristieken hebben. De waardes in Tabel 1 geven aan 
dat dit het geval is en dat beide groepen respondenten op basis van demografische kenmerken vergelijkbaar 
zijn. Verdere statistische analyse7 bevestigt dat beide groepen respondenten statistisch niet significant 
verschillen op de onderstaande karakteristieken. Op basis van deze resultaten, is het dus aannemelijk 
dat latere geobserveerde verschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot werkeloosheid, functieniveau 
of ondernemerschap, te wijden zijn aan deelname aan het Jong Ondernemen programma en niet aan 
(verschillen in) demografische kenmerken. 

6. In o.a. Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Canada is een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar de opbrengsten van het Company programme. 
Jong Ondernemen is aangesloten bij JA Europe en JA Worldwide, vanuit deze koepelorganisaties worden er in 130 landen in de wereld praktische 
en ervaringsgerichte ondernemerschapsprogramma’s gefaciliteerd voor scholen. Zie ook: Elert, N., Andersson, F. W., & Wennberg, K. (2015). The 
impact of entrepreneurship education in high school on long-term entrepreneurial performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 111, 
209-223. Moberg, K. (2014). Two approaches to entrepreneurship education: The different effects of education for and through entrepreneurship 
at the lower secondary level. The International Journal of Management Education, 12(3), 512-528. Wennberg, K., & Elert, N. (2012). The Effects of 
Education and Training in Entrepreneurship. Ratio.
7. T-test van het gemiddelde

Wat	is	het	lange	termijn	effect	van	ondernemerschapsonderwijs?

Tabel 1: Karakteristieken respondenten: Jong Ondernemen alumni en de controlegroep

Jong Ondernemen alumni Controlegroep

Aantal respondenten 135 128

Verhouding man/vrouw 67% / 33% 65% / 35%

Leeftijd 30,22 30,06

Opleidingsniveau ouders 2,36 2,51

Ouder ondernemers 0,44 0,36

Inkomen ouders 2,34 2,25

Opleidingsniveau 1,76 1,68

Opleidingsrichting	economie/	bedrijfskunde 0,75 0,71

Totaal aantal ondernemerschap cursussen 1,47 1,69

 
 

“Ondernemerschapsonderwijs als doorlopende leerlijn 
is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van 
ondernemende vaardigheden en een ondernemende 
houding. Die vaardigheden en houding zijn essentieel voor 
ondernemers en ondernemende werknemers.”

Prof. dr. Mirjam van Praag 
Organisation and Entrepreneurship  
Amsterdam University School  
Amsterdam Centre for Entrepreneurship
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1. 

RESULTATEN EN CONCLUSIES
Huidige	arbeidspositie,	functieniveau,	betrokkenheid	bij	nieuwe	initiatieven	en	inkomen

Tien jaar na het Jong Ondernemen programma te hebben gevolgd, kijken we hoe het is gesteld met de 
alumni op de arbeidsmarkt. Hoe lang duurde het gemiddeld voordat de respondenten een eerste baan 
hadden na het afronden van hun opleiding? Figuur 1 geeft het aantal maanden tot het vinden van de eerst 
baan weer. Opmerkelijk is dat alumni gemiddeld bijna 7 maanden sneller een eerste baan vinden vergeleken 
met de controlegroep. Verdere statistische analyse8, met inachtneming van demografische kenmerken, 
bevestigt inderdaad: 
 

Deelname	aan	het	Jong	Ondernemen	programma	verkort	significant	de	tijd	tot	het	vinden	van	
een eerste baan.

Figuur 1: Karakteristieken respondenten: Jong Ondernemen alumni en de controlegroep

 

Elisa van Vugt (24): ondernemende werknemer bij Nike  
“Jong Ondernemen heeft waarde voor je toekomst, je kunt je ermee onderscheiden”

Met de student company Greeny Games stond Elisa op het hoogste podium. Ze behaalde samen met haar hbo-medestudenten 
dat jaar de Europese titel van beste student company. Nog steeds wil ze het beste uit alles halen. Dat zit in haar genen, maar is 
naar boven komen borrelen in dat studiejaar met Jong Ondernemen. Voor haar geldt: ‘The sky is the limit’. Elisa denkt altijd in 
oplossingen en kijkt altijd vooruit. “Dat is tijdens de student company ‘getriggerd’. Je wordt enorm uitgedaagd om het tijdens de 
competitie beter te doen dan alle anderen.” Nu werkt ze bij een van de grootste sportmerken ter wereld. In een ondernemende 
rol, want dat past haar als een jas. Haar werk als Retail Communications Specialist vereist creativiteit, een gezonde dosis lef en 
oplossend vermogen. Is het haar eindstation? Zeker niet, deze ondernemende dame heeft nog heel wat in haar mars! 
 
Lees het uitgebreide verhaal van Elisa op pagina 31

8. Estimated treatment effects in STATA, met gebruik van IPW (Inverse Probability Weights) en de controle variabelen (voor het verklaren van zowel 
JO alumni selectie, als afhakelijke variabele): geslacht, leeftijd, opleidingsniveau ouders, ouder ondernemers, inkomen ouders, buitenlandse ouder, 
opleidingsrichting economie/bedrijfskunde, totaal aantal ondernemerschapscursussen. 

Jong Ondernemen alumni Aantal maanden tot eerste baan

Controlegroep

“Ik weet zeker dat mijn 
ervaring met de student 
company op mijn cv  
deuren heeft geopend”

2. 

Tabel 2 geeft de huidige arbeidspositie van zowel de alumni als de controlegroep weer. De resultaten 
laten zien dat het percentage werklozen onder de Jong Ondernemen alumni (6%) significant lager is dan 
het aantal werklozen onder de controlegroep (21%). Verdere statistische analyse9, met inachtneming van 
demografische kenmerken, bevestigt: 
 

Deelname aan het Jong Ondernemen programma verkleint de kans op werkloosheid.

 
Tabel 2: Arbeidspositie en huidige werkgevers Jong Ondernemen alumni en de controlegroep.

Werkloos/ 
student

Overheid Profit	 
organisaties

Non	profit
organisaties

Ondernemers Totaal

Jong Ondernemen alumni 8 13 93 6 14 134
Controlegroep 27 14 71 6 10 128

 
9. Estimated treatment effects in STATA, met gebruik van IPW (Inverse Probability Weights) en de controle variabelen (voor het verklaren van zowel 
JO alumni selectie, als afhakelijke variabele): geslacht, leeftijd, opleidingsniveau ouders, ouder ondernemers, inkomen ouders, buitenlandse ouder, 
opleidingsrichting economie/bedrijfskunde, totaal aantal ondernemerschapscursussen. 

Jong Ondernemen alumni Controlegroep

“Student Company heeft 
waarde voor je  
toekomst, je kunt je 
ermee onderscheiden”

Nieke Mulder 
Event Manager Vogue Nederland én 
Blogster Style of Two. Alumnus 2008

Elisa van Vugt 
Retail Communications Specialist Nike  
Alumnus 2010
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Wanneer we het functieniveau van beide groepen respondenten vergelijken, zien we bovendien dat 53% 
van de alumni een managementfunctie bekleedt, ten opzichte van 41% binnen de controlegroep (Tabel 3). 
Verdere statistische analyse10, met inachtneming van demografische kenmerken, wijst uit: 

Deelname	aan	het	Jong	Ondernemen	programma	vergroot	de	kans	op	een	managementfunctie.

Tabel 3: Managementfuncties van alumni en de controlegroep

Management 
positie

Management 
positie	(%)

Niet-  
managerment 
positie

Niet-  
managerment  
positie	(%)

Totaal

Jong Ondernemen alumni 58 53% 66 47% 124
Controlegroep 60 41% 41 59% 101

 
10. Estimated treatment effects in STATA, met gebruik van IPW (Inverse Probability Weights) en de controle variabelen (voor het verklaren van zowel 
JO alumni selectie, als afhakelijke variabele): geslacht, leeftijd, opleidingsniveau ouders, ouder ondernemers, inkomen ouders, buitenlandse ouder, 
opleidingsrichting economie/bedrijfskunde, total aantal ondernemerschapscursussen.

3. 

“Door het Jong Ondernemen programma is strategisch denken 
bij mij ontwikkeld. Ik ben constant met mijn creativiteit aan het 
innoveren. Ook als zaken goed gaan, kijk ik naar hoe het anders 
kan. Dat maakt mij het meest gelukkig”

4. 

Gezien het Jong Ondernemen programma zich richt op het stimuleren van een ondernemende houding, 
hoe vertaalt zich dit in de activiteiten van de alumni? Figuur 2 geeft aan in welke mate respondenten tijd 
besteden aan het opzetten of begeleiden van nieuwe initiatieven. Hier zien we dat alumni gemiddeld 
hier meer tijd aan besteden dan de controle groep. Verdere statistische analyse11, met inachtneming van 
demografische kenmerken, bevestigt: 

Deelname	aan	het	Jong	Ondernemen	programma	vergroot	de	tijdsbesteding	aan	nieuwe	initiatieven.

Figuur 2: Gemiddelde tijdsbesteding (%) aan nieuwe initiatieven.

Jong Ondernemen alumni      Controlegroep

 

11 Estimated treatment effects in STATA, met gebruik van IPW (Inverse Probability Weights) en de controle variabelen (voor het verklaren van zowel 
JO alumni selectie, als afhakelijke variabele): geslacht, leeftijd, opleidingsniveau ouders, ouder ondernemers, inkomen ouders, buitenlandse ouder, 
opleidingsrichting economie/bedrijfskunde, total aantal ondernemerschapscursussen.

 

44% 30%

“Creativiteit en innovatief bezig zijn. Dat leerde ik tijdens  
Student Company en pas dit nog steeds 7 dagen in de week toe!”

Bart Wijnhoven 
Eigenaar Café ‘t Fust, café ‘ t Plein 27 
en restaurant De Overbeek. 
Alumnus  2004

Nieke Mulder (28): ondernemer en eventmanager bij Vogue Nederland 
“Het ondernemende moet in je zitten, maar Student Company heeft het ondernemerschap bij mij zeker gestimuleerd!”

Bezig baasje is Nieke zeker. Haar spanningsboog is kort, zegt ze zelf. Uitdaging heeft Nieke nodig om optimaal te kunnen 
functioneren. Naast haar fulltime baan als Event Manager runt ze samen met haar zus een fashion-blog en -website Style of 
Two. “Ik ben heel trots op mijn carrière, maar ik ben nooit tevreden. Ik wil altijd meer, beter, groter.” Student Company maakte 
haar wereldwijzer. Ze overwon heel wat angsten, zoals faalangst. Ze beaamt dat de succesvolle student company IzI aan haar 
carrière heeft bijgedragen. “Hoe leuk is het om spelenderwijs een bedrijf op te zetten? Ik zou het nu zo weer doen. Ik weet zeker 
dat deze ervaring op mijn cv deuren heeft geopend.” In haar vaste baan is ondernemerschap heel belangrijk voor Nieke: “Vooral 
als het gaat om mijn mening en inbreng. Ik wil op eigen kracht ondernemen binnen het bedrijf. Ik zoek continue naar nieuwe 
verdienmodellen”. 

Lees het uitgebreide verhaal van Nieke op pagina 35

Elisa van Vugt 
Retail Communications Specialist Nike  
Alumnus 2010
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Het gemiddelde bruto inkomen van beide groepen respondenten is weergegeven in Figuur 3. Het figuur laat 
zien dat het merendeel van de respondenten een modaal inkomen verdient. 
Ondanks wat verschillen per inkomenscategorie is het gemiddelde inkomen van de alumni en de 
controlegroep	nagenoeg	gelijk:	ongeveer	€2.850,-	bruto	per	maand.	

Figuur 3: Huidige bruto maandelijks inkomen

Naast arbeidspositie, functieniveau en inkomen, is het interessant om te bekijken hoeveel respondenten 
een eigen bedrijf hebben of dit ooit zijn begonnen. Deze informatie is te zien in Figuur 2. De resultaten van 
de enquête geven aan dat onder de alumni 34% van de mannelijke en 9% van de vrouwelijke respondenten 
in zijn/haar carrière een eigen onderneming is gestart. Hiervan hebben respectievelijk 27% en 5% nog 
steeds een eigen onderneming. Wanneer we deze percentages vergelijken met de resultaten van de 
controlegroep, zien we een duidelijk verschil in Figuur 4. 

Verdere statistische analyse12, met inachtneming van demografische kenmerken, kan echter niet aantonen 
dat er een significant verschil is tussen de alumni en de controlegroep met betrekking tot de kans om 
een eigen bedrijf te starten. Om op dit punt een eenduidige uitspraak te doen, is het nodig om bij 
vervolgonderzoek een groter aantal respondenten te hebben die daadwerkelijk zijn gestart met een bedrijf. 
Het is dus nodig om de sample te vergroten in een vervolgonderzoek.

Figuur 4: Ondernemingsgedrag bij de mannen en vrouwen van de Jong Ondernemen Alumni en controlegroep

 
Bertus Westra (31): ondernemer in websites
“Het klinkt net of ik heel hard werk, maar dat is niet zo hoor…”

Student Company stoomde hem al tijdens zijn hbo klaar voor het ondernemerschap. Met zijn hbo-diploma op zak, wilde Bertus 
vooral doen wat hij leuk zou vinden. Het werd een eigen bedrijf. “Mijn ouders waren trots op me, ik hoefde niet meer naar school en 
werd ondernemer.” Bertus wil vooral zijn ‘eigen ding doen’, hecht aan de vrijheid die ondernemen hem brengt. Dat, maar ook dat 
ondernemen niet eng hoeft te zijn, leerde hij tijdens het jaar van zijn student company. “Het is gewoon een inschrijving bij de KvK 
en je hebt een bedrijf. Dat is het probleem niet. Het gaat om geld verdienen, zodat je de huur van je kantoortje kan betalen.” Samen 
met zijn compagnon bouwt hij nu succesvol aan zijn eigen bedrijf. Ze maken websites met een hoog zoekvolume en verdienen daar 
zo’n € 50.000 per jaar mee. 

Lees het uitgebreide verhaal van Bertus op pagina 32

12. Aantal ondernemers ligt hoger (26 Jong Ondernemen groep en 17 Controlegroep), maar wegens enkele keuze hebben sommigen een andere 
optie (bijvoorbeeld MKB) passender gevonden.

Eigen	bedrijf	gestart

“Student Company bood 
mij houvast bij het  
starten van mijn bedrijf”

Martine van Leeuwen 
Eigenaar Smeer ‘m 
Alumnus 2010
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Dat de meeste Jong Ondernemen alumni een goede carrière hebben na tien jaar is een mooi resultaat. 
Maar hoe hebben ze het Jong Ondernemen programma ervaren? Heeft het programma ook bijgedragen 
aan hun keuzes en hoe zelfverzekerd zij zich voelen?

Figuur 5 geeft de bijdrage van het programma en tevredenheid van de alumni weer. Zo is 86% van de 
respondenten tevreden over het programma en wil 73% van de deelnemers het zelfs een succes noemen. 
Ook vindt 53% van de respondenten dat het programma ze geholpen heeft in hun carrière. 86% van de 
respondenten ziet het programma tevens als een belangrijk onderdeel om ondernemerschap te motiveren.

Figuur 5: Percentage van de respondenten over een bepaald onderwerp aangaande het programma

 

Aan maar liefst 86% van de verwachtingen is voldaan of zijn overtroffen, tegenover slechts 14% waarbij 
aan de verwachtingen niet is voldaan (Figuur 6). Redenen voor het niet voldoen aan de verwachtingen 
varieert van resultaten (“Het bedrijf is nooit van de grond gekomen”), groepsgenoten (“Groep studenten 
die gezamenlijk een besluit nemen over wat te doen, sluit dus niet echt aan bij ieders eigen wensen en 
waardoor motivatie bij de meeste personen ver te zoeken was. Uiteindelijk ging het iedereen dan ook maar 
om de studiepunten.”) tot het programma zelf (“Ik had meer lezingen verwacht uit praktijk”). Echter zijn de 
meeste deelnemers zeer positief over het programma, waarbij vooral leerzaamheid wordt aangekaart als 
belangrijk punt (“Veel van geleerd, pas het nog dagelijks toe in mijn werk”).

Ervaringen met het Jong Ondernemen programma

Figuur 6: De realisatie van de verwachtingen van de alumni (aantal; percentage)

Het Jong Ondernemen programma heeft als doel zowel kennis als vaardigheden te stimuleren, met een 
ondernemende houding als uiteindelijk doel. Als onderdeel van de enquête hebben alumni aangegeven 
welke kennis en vaardigheden ze hebben opgedaan tijdens het Jong Ondernemen programma. Figuur 7 
geeft het percentage respondenten per kennisonderdeel/vaardigheid weer. Hier is te zien dat voornamelijk 
verbeterd samenwerkingsvermogen en verbeterde kennis over ondernemerschap belangrijke uitkomsten 
van het programma zijn. Ook zien veel alumni verbeterde besluitvorming, meer zelfvertrouwen, verbeterd 
probleemoplossend vermogen, verbeterde creativiteit en meer financieel bewustzijn bij zichzelf door het 
programma. In mindere maten zijn ook een groter netwerk, meer initiatief tonen en hulp met zoeken naar 
werk terug te zien in de resultaten.
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Figuur 7: Verschillende doelen van het Jong Ondernemen programma en het aantal respondenten wat deze doelen 
heeft bereikt d.m.v. het programma

Figuur 8 laat zien dat op een schaal van 1 tot en met 10, de alumni hun financiële bewustzijn een 6.3 voor 
deelname aan het Jong Ondernemen programma gaven en een 7.4 na de deelname, een gemiddelde 
stijging van 18%. 

Figuur 8: Het gemiddelde cijfer voor financieel bewustzijn dat alumni aan zichzelf geven voor en na het programma

“Het was een mooie periode, ik heb heel 
veel van de student company geleerd. 
Het heeft mijn gedrag gevormd.  
Ik benader situaties anders. We leerden 
spelenderwijs alle aspecten van  
ondernemerschap”

“Door Student Company ontdek je 
waar je écht goed in bent of wat je 
passie is. De les was voor mij ook dat 
iedereen iets goed kan. Dat is zo mooi 
aan de stichting Jong Ondernemen”

Gert-Jan Jonker 
PHD student 
Alumnus 2004

Elisa van Vugt 
Retail Communications Specialist Nike  
Alumnus 2010
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De resultaten van dit onderzoek laten zien dat Jong Ondernemen 
alumni over het algemeen betere kansen op de arbeidsmarkt 
hebben. Vergeleken met de controlegroep vinden alumni sneller 
een eerste baan, hebben ze een kleinere kans op werkeloosheid, 
bekleden ze vaker een management positie en zijn ze meer 
betrokken bij het opzetten of leiden van nieuwe initiatieven. 
Op de vraag of het programma de kans op het starten van een 
eigen bedrijf vergoot is verder vervolgonderzoek nodig. Alumni 
geven aan dat het Jong Ondernemen programma hen veel heeft 
gebracht, zoals beterde besluitvorming, meer zelfvertrouwen, 
een beter probleemoplossend vermogen, meer creativiteit en een 
groter financieel bewustzijn. 

CONCLUSIE
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ACHTERGROND

Ondernemerschaps-
programma’s

Ondernemende 
werknemers en baanbrekende ondernemers

Scholen

Bedrijven

Ondernemerschap is het zien en pakken van kansen, de mogelijkheid om ideeën om te zetten in actie;  
het draait om creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s. Je kunt ondernemerschap bijvoorbeeld 
toepassen op je werk, bij het opzetten van een goed doel of het starten van een (eigen) bedrijf. 

Stichting	Jong	Ondernemen
Jong Ondernemen is een stichting die vol enthousiasme 
en deskundigheid scholen voorziet van praktische 
ondernemerschapsprogramma’s. Jongeren leren hun 
ondernemende kant kennen. Ze ontdekken en ontplooien 
hun talent en ontwikkelen een ondernemende houding. Ze 
ervaren op een betekenisvolle en levensechte manier welke 
mogelijkheden en kansen er zijn voor hun ondernemende 
toekomst.

Jong Ondernemen biedt programma’s en projecten 
aan vanaf de basisschool tot aan de universiteit, in een 
doorlopende leerlijn. In deze leerlijn staan drie pijlers 
centraal: ondernemerschap, toekomstbestendigheid en 
financieel bewustzijn. 

Leerlingen ontdekken 
met dit spannende 
ondernemersspel 
in vier dagdelen de 
basisbeginselen van 
het bedrijfsleven, 
ondernemerschap en  
de economie.

basisschool middelbare school

middelbare school

mbo
mbo

hbo en universiteit

In een beschermde 
omgeving maken 
jongeren op een unieke 
manier kennis met 
ondernemen. Ze zetten 
hun eigen bedrijf op en 
organiseren zelf een 
marktdag.

Leerlingen ontdekken 
waar hun talenten 
liggen en welke rol 
binnen een onderneming 
het beste bij hen past. 
Leerlingen richten 
samen een eigen bedrijf 
op met echte producten, 
klanten en geld.

De student onderzoekt 
in vijf stappen waar zijn 
passie ligt en hoe hij 
vanuit die passie een 
eigen zaak start.

Studenten ontwikkelen 
een bedrijfsconcept en 
rollen deze uit. Op deze 
manier ervaren ze hoe 
ze een eigen startup 
opzetten.

mbo

Student Company
Het oudste programma van Jong Ondernemen is Student Company. Tijdens Student Company richten de 
studenten hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies, bepalen hun 
doelgroep, brainstormen over hun product, schrijven een ondernemingsplan, halen startkapitaal op en 
zorgen voor een financieel overzicht. Studenten ervaren zo op een praktijkgerichte manier hoe het is 
om een eigen bedrijf te runnen. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en welke rol binnen het bedrijf 
zij het leukste vinden. De jongeren kunnen door middel van de evenementen van Jong Ondernemen de 
concurrentie aangaan met andere student companies.

Belang	van	ondernemerschapsonderwijs
In de Kamerbrief over toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs (Ruim baan voor vakmanschap: een 
toekomstgericht mbo) staat over het stimuleren van ondernemerschap in het mbo onderwijs: “Alle talenten 
en mogelijkheden van mensen (moeten, red.) tot volle wasdom komen. Het gaat daarbij niet alleen om 
cognitief talent, maar ook om ondernemend en praktisch talent, waarvoor een andere leerstijl en leerroute 
meer geschikt zijn.” Daarbij komt er in de nieuwe kwalificatiedossiers die vanaf 1 augustus 2016 ingaan 
meer ruimte voor de thema’s ondernemend gedrag en ondernemerschap.

Ook in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs wordt ondernemerschapsonderwijs expliciet benoemd. 
De Minister roept op om “ondernemerschapsonderwijs binnen de ho-instellingen te verankeren en te 
stimuleren en om uitwisseling van kennis en best practices te vergroten.” 

De Europe Commissie heeft in haar recente publicatie ‘Entrepeneurship Education: A road to success’1  een 
groot aantal best practices op het gebied van ondernemerschapsonderwijs geanalyseerd. De uitkomsten 
van dit onderzoek waren zeer positief: het bleek dat ondernemerschapsonderwijs een grote bijdrage levert 
aan de ontwikkeling van vaardigheden en eigenschappen van de leerlingen als: een groter zelfvertrouwen, 
het benutten van kansen, oplossingsgerichtheid, doorzettingsvermogen en een hoger ambitieniveau. 
Daarnaast bleek dat dit soort onderwijs bijdraagt aan de intrinsieke motivatie (wil) om zich verder te 
ontwikkelen. Ook blijkt dat jongeren die ondernemerschapsonderwijs hebben genoten, vaker innovatieve 
bedrijfjes starten, een hogere slagingskans als ondernemer hebben en dat hun kans op werkeloosheid is 
verlaagd. Deze resultaten sluiten aan bij eerdere studies die laten zien dat er een toegevoegde waarde zit in 
ondernemerschapsonderwijs.2

In Nederland is er de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de effecten van ondernemerschapsonderwijs. 
Uit onderzoek vanuit de UvA onder leiding van Prof. Dr. Mirjam van Praag naar het Jong Ondernemen 
programma BizWorld bleek dat leerlingen die het programma hadden gevolgd na afloop beter te scoren 
op de vaardigheden die belangrijk zijn voor succes. Zo waren ze proactiever geworden, meer bereidt 
tot het nemen van risico, creatiever denken en hadden ze meer doorzettingsvermogen ontwikkeld.3 In 
Nederland is er echter nog nooit een impactonderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van praktisch 
ondernemerschapsonderwijs. 

 
 

1.  European Commission. (2015). Entrepreneurship Education: A road to success 
2. Young Enterprise UK. (2012). Impact - 50 Years of Young Enterprise. London: Kingston University London. 
Moberg, K. (2014). Two approaches to entrepreneurship education: The different effects of education for and through entrepreneurship at the lower 
secondary level. The International Journal of Management Education, 12(3), 512-528.
Oosterbeek, H., Van Praag, M., & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. Euro-
pean Economic Review, 54(3), 442-454.
3. Huber, L. R., Sloof, R., & Van Praag, M. (2014). The effect of early entrepreneurship education: Evidence from a field experiment. European Econo-
mic Review, 72, 76-97.
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In andere landen is er wel onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van praktische 
ondernemerschapsprogramma’s. In Zweden is er door onze collega organisatie Junior Achievement Sweden 
(Ung Företagsamhet) over een lange termijn gekeken naar de effecten van het Company Programme 
(vergelijkbaar met Student Company in Nederland). Uit dit onderzoek bleek dat studenten: “have a better 
establishment in the labour market, fewer days of unemployment, higher income and more often become 
managers than the control group. We also see that the JA Company Programme increases the probability of 
starting a business and that the income of this business is higher than the control group.”4  

In deze onderzoeken ligt de nadruk op welke effecten het programma heeft gehad voor individuele 
deelnemers. Uit onderzoek vanuit de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), een wereldwijde index 
omtrent het klimaat voor ondernemerschap, blijkt namelijk dat: “Entrepreneurial employee activity appears 
to be more innovative than early-stage entrepreneurial activity, particularly in the developed economies. 
Entrepreneurial employees also have substantially higher job expectations for their new activity than 
nascent entrepreneurs and owner-managers of young businesses.”5  Het is dus belangrijker om naar de 
persoonlijke effecten van ondernemerschapsonderwijs te kijken dan alleen naar het aantal startende 
bedrijven dat hieruit voortkomt.

Met het 25 jarig bestaan van Jong Ondernemen is het interessant terug te blikken om te kijken wat de 
aanpak van Jong Ondernemen doet en wat voor effect het heeft op de jongeren die aan de programma’s 
deelnemen. Deze studie zal kijken naar deze effecten en onderzoeken wat deelnemers hebben gehad aan 
het programma Student Company van Jong Ondernemen. 

4. Op de website van JA Worldwide zijn alle impact studies te vinden die wereldwijd  door JA organisaties zijn uitgevoerd. Zie: https://www.jaworld-
wide.org/impactstudies
5. Special Report on Entrepreneurial Employee Activity 2011, Global Entrepreneurship monitor



Impactonderzoek 2016; lange termijn effect ondernemerschapsonderwijs   -   29Impactonderzoek 2016; lange termijn effect ondernemerschapsonderwijs   -   28

Tijdens	het	hbo	werkte	Bart	bij	een	recreatiebe-
drijf.	Na	z’n	studie	bleef	hij	daar	werken	en	klom	hij	
op	van	assistent-bedrijfsleider	naar	bedrijfsleider.	
Daar	werd	de	basis	gelegd	voor	wat	zijn	toekomst-
droom	is:	de	algehele	exploitatie	van	een	recreatie-
bedrijf	waar	zorg	en	ontzorgen	samenkomen.	Stap	
voor	stap	komt	dat	doel	nu	steeds	dichterbij.			   

Al tijdens zijn studie merkte Bart dat ondernemen 
hem leuk leek. Toch nam hij de stap naar een eigen 
bedrijf niet. Totdat hij in 2014 samen met zijn vrouw 
en een ander echtpaar een kroeg overnam. Van 
het een kwam het ander: “Ik werkte nog gewoon 
voor mijn baas toen we het café overnamen. Deels 
namen we het kroegje over, omdat we het gewoon 
leuk vonden. Maar deels ook omdat ik niet tevreden 
was over mijn werk. Ik had onvoldoende doorgroei-
mogelijkheden. Driekwart jaar later namen we nog 
een kroeg over. Vlak daarna kwam er een restaurant 
met een groot stuk grond te huur. Sinds een half jaar 
runnen we het restaurant. Ik heb nu dus twee cafés 
én een groot restaurant. Hier hoop ik genoeg geld 
mee te kunnen verdienen om het recreatiebedrijf te 
kunnen starten.” 

Duidelijk	doel
Bart heeft zijn toekomstdroom duidelijk voor ogen. 
Heeft het runnen van een bedrijf tijdens zijn studie 
daar aan bijgedragen? “Vanuit het niets een product 
verzinnen en daarmee je bedrijf starten is een hels 
karwei. Je moet écht een goed idee hebben. Mis-
schien moet je wel honderd ideeën hebben voor-
dat de juiste ertussen zit. Ondernemen is een vak 
apart!” Bart vertelt dat hij tijdens zijn studie en de 
Student Company niet alle aspecten van het onder-
nemen even goed heeft meegekregen: “Het gaf mij 

wel een beetje het idee wat je er voor moet doen. 
Maar het daadwerkelijke ondernemen is wel even 
anders. Zo was ik voor ROG Safety Products verant-
woordelijk voor de personeelsafdeling, een ander 
groepje voor productontwikkeling. Daar deed ik dus 
niets mee. Nu wil ik weten wat mijn compagnons 
tegen de poetsvrouw zeggen, maar ik wil ook weten 
of de kok goed inkoopt voor het restaurant. Het is 
veel ingewikkelder en uitgebreider. Nu komt er meer 
bij kijken.”

Creativiteit	en	innovatie
Bart leert tijdens de Student Company om creatief 
en innovatief te zijn. Dat past hij nu zeven dagen per 
week toe: “Als je niet creatief of innovatief bent, kun 
je maar beter geen bedrijf beginnen. Wij zijn dage-
lijks bezig om mensen in onze kroegen een biertje 
te laten drinken. Een  biertje drinken kan namelijk 
overal, ook thuis. Zeker in de horeca moet je je on-
derscheiden en heel creatief zijn.” Neemt hij daarin 
ook risico’s? “Ja, soms wel. Risico nemen hoort bij 
ondernemerschap. Jij bent immers degene die inves-
teert en de gok neemt. Maar als het goed is, heb je 
er ook profijt van!”

Ondernemerschap	is:
“Een doel bereiken op mijn manier. Ik werk ergens 
naartoe, ik werk ergens voor en hoef niet meer aan 
een baas te verantwoorden waarom ik iets wil of 
waarom ik iets doe. Ik  geniet er echt van als iets 
lukt. De voldoening is groter.” 

Tip	voor	studenten:
“Wil je echt ondernemer worden? Bemoei je met 
alles tijdens de student company! Anders krijg je 
een vertekend beeld”. 

INTERVIEWS
Paspoort:	Bart	Wijnhoven	(34)

Student	Company	tijdens:  
HBO Sport, gezondheid & Management, HAN in Nijmegen.
Naam	student	company:	 
ROG safety products: Stickers die kinderen helpen te zien dat iets te heet is.
Is	nu: Ondernemer sinds 2014, eigenaar van drie horecazaken.
Bedrijfsnaam:  Eigenaar Café ‘t Fust, café ‘ t Plein 27 en restaurant De Overbeek. in Nijmegen.
Personeel:	Minimaal: 1 vaste kok, 1 schoonmaakhulp, 0-uren contracten.
Omzet:	“Nog onduidelijk, restaurant is pas sinds kort van ons.”  
Wilde	vroeger	worden:	Piloot. 

Over	drie	jaar:	Is Bart hard bezig om zijn droom te verwezenlijken. Binnen vijf jaar wil hij een recrea-
tiebedrijf neerzetten waar mensen met een beperking werken. Mensen die zorgen voor een oudere of 
ziek kind kunnen er terecht om samen toch te genieten van een vakantie.  
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Een	managementrol	bij	een	grote	internationale	
organisatie,	dat	lijkt	Elisa	wel	wat.	“Een	
ondernemende	rol,	dat	past	bij	mij.”	Dat	is	nu	
precies	wat	ze	doet.	In	haar	werk	bij	Nike	staan	
creativiteit,	een	gezonde	dosis	lef	en	oplossend	
vermogen	centraal.	Bovendien	ziet	ze	haar	
carrièrepad liever omhoog gaan dan naar de 
zijkant.	Want	zoals	ze	zelf	zegt:	“The	sky	is	the	
limit”.

Ondernemende Elisa bleef, zoals meer studenten, 
na haar stage bij haar stagebedrijf Nike werken. 
Begin 2015 kreeg ze een vaste aanstelling bij 
een van ‘s werelds grootste sportmerken. Al snel 
ontdekte ze namelijk dat school en werk niet meer 
met elkaar samen gingen. Ze besloot haar studie 
niet af te maken. “Het was kiezen of delen. Op 
school focussen, een diploma halen en misschien 
daarna géén baan hebben. Of blijven werken 
bij Nike en mijzelf hier verder ontwikkelen.” De 
kennis en vaardigheden die ze tijdens de student 
company opdeed, komen nu nog steeds van pas. 
“Het was een mooie periode, ik heb heel veel van 
de student company geleerd. Het heeft mijn gedrag 
gevormd. Ik benader situaties anders. We leerden 
spelenderwijs alle aspecten van ondernemerschap 
kennen. Neem bijvoorbeeld verkopen. Zelfs in 
deze communicatierol moet ik aan stakeholders 
dingen verkopen.” Wat ook helpt is dat studenten 
worden geconfronteerd met hun zwaktes. In Elisa’s 
geval was dat presenteren. “Je leert van zwaktes je 
sterktes te maken. Dit doe ik nog steeds. Ik werk 
aan mijn zwaktes, aan dingen waar ik mij niet 

comfortabel bij voel. Hierdoor groei ik enorm. Ik pak 
alles eerder zelfstandig op, de drempel is minder 
hoog. Ik doe het gewoon. Ik denk in oplossingen 
en kijk altijd vooruit. Dat is tijdens de student 
company ‘getriggerd’. Je wordt enorm uitgedaagd 
om het tijdens de competitie beter te doen dan alle 
anderen. ” 

Ondernemerschap is…
“Zoeken naar kansen en mogelijkheden om beter 
te worden én te groeien. Niet willen stilstaan. 
Individueel en zelfstandig kunnen opereren. Maar 
ook: risico’s durven nemen. Creatief zijn. Ik ben 
innovatief en creatief en benader alles strategisch. 
Door het programma is strategisch denken bij mij 
ontwikkeld. Innovatie is heel belangrijk, ik innoveer 
elke minuut van de dag. Het moet altijd beter. Ook 
als zaken goed gaan, kijk ik naar hoe het anders 
kan. Ik ben constant met mijn creativiteit aan het 
innoveren. Dat geeft mij heel veel meer werk, maar 
dat maakt mij het meest gelukkig.”   
 
Meest trots op...
Met haar 24 jaar heeft Elisa nog veel in haar mars. 
Waar is ze tot nu toe het meest trots op? “De 
student company. We werden met tien man in het 
diepe gegooid. Ga het maar doen. Vanuit het niets, 
ontstaat er iets!”  

Tip voor studenten
“Doe gek, maar houd ‘t realistisch. Jouw idee moet 
wel haalbaar zijn. Zoek iets unieks. Iets wat potentie 
heeft voor een trend.” 

Paspoort:	Elisa	van	Vugt	(24)

Student	Company	tijdens:	 
Small Business & Retail Management, Hogeschool Utrecht in Amersfoort.
Naam	student	company:	Greeny Games, een interactief spel voor kinderen vanaf 8 jaar. Het bordspel leert 
spelenderwijs op een verantwoorde manier met het milieu om te gaan en maakt kinderen bewust van het 
verschil tussen milieuvriendelijke en onvriendelijke energie.
Greeny Games won vele prijzen. Regionaal, landelijk en Europees. In 2010 was Greeny Games de beste 
student company van Europa. Ook financieel deed het bedrijf het goed, zo verkocht onder andere Intertoys 
het spel. 
Is	nu:	Retail Communications Specialist bij Nike; verantwoordelijk voor alle communicatie van het Europese 
hoofdkantoor naar alle Nike winkels, franchise en outlets in west- en centraal-oost-Europa.  
Wilde	vroeger	worden:	Juf op een basisschool. 

Over	drie	jaar:	werkt Elisa nog bij Nike in een communicatie gerelateerde rol en zou ze graag haar kennis 
wereldwijd willen delen in het hele bedrijf. 
Over	tien	jaar:	wil ze graag een managementrol hebben, misschien directeur van een afdeling. “Al weet je 
nooit wat het leven je brengt.”
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Tijdens	zijn	studie	bouwde	Bertus	al	websites.	Zo-
als	de	succesvolle	site	gratissmsen.nl.	Nadat	hij	z’n	
hbo-diploma	op	zak	had,	kon	hij	gaan	doen	wat	hij	
leuk	vond	en	startte	vrijwel	direct	zijn	eigen	bedrijf.	
“Mijn	ouders	waren	trots	op	me,	ik	hoefde	niet	
meer	naar	school	en	werd	ondernemer.”		

Samen met een vriend zag hij dat ze wel geld 
konden verdienen met websites. De stap naar het 
ondernemerschap was snel gemaakt. Kwam dat óók 
door Jong Ondernemen? “Mijn vader had vroeger 
een eigen bedrijf. Hij heeft mij wel gevormd. Ik 
zag hem thuis altijd zijn eigen ding doen, dat leek 
mij ook wel wat. Door de Student Company heb ik 
geleerd dat ondernemen niet eng hoeft te zijn. Het 
is gewoon een inschrijving bij de KvK en je hebt een 
bedrijf. Dat is het probleem niet. Het gaat om geld 
verdienen, zodat je de huur van je kantoortje kan 
betalen.” 

Onbewust
Is Bertus echt goed klaargestoomd voor het onder-
nemerschap? “De Student Company leert je alle 
facetten van een bedrijf hebben. Onbewust heb ik 
heel veel geleerd. Zo kom je er achter dat sommige 
dingen gewoon moeten. En dat je dat dan leuk of 
niet leuk vindt. Neem bijvoorbeeld boekhouden. 
Daar snapte ik toen al niets van. Dat is trouwens nog 
steeds zo. Dus hebben we een boekhouder en die 
man snapt het wel.”

Ondernemerschap	is:
“Vrijheid! Doen wat je leuk vindt. Ik ga nooit met 
tegenzin naar mijn werk. Ik kan altijd op vakantie, ik 
kan in mijn bed blijven liggen als ik dat zou willen. 
Ik hoef niets voor iemand anders te doen. Ik bepaal 

zelf wat ik wil en wat ik ga maken. Vorig jaar bouw-
den we nog een koffiebar waar we ook ons kantoor 
hadden. We dachten laten we eens wat meer onder 
de mensen zijn. We huurden een pand in de bin-
nenstad van Groningen en openden een koffiezaak. 
Gingen we daar een beetje websites bouwen. Dat 
vonden we leuk. We hadden nog de illusie dat we 
daar geld mee gingen verdienen. Maar je moet wel 
passie hebben om voor een klant altijd iets lekkers 
te maken. Wij hadden meer zoiets van: ‘daar heb je 
weer een klant waar we koffie voor moeten ma-
ken…’ We verdienden er helemaal niets aan. We 
hebben de koffiezaak toch maar weer verkocht.”

Spannend
Hoort risico’s durven nemen bij ondernemen? 
Bertus vindt van niet. “Wat is een risico? Je bedenkt 
eerst iets. Het daadwerkelijk gaan doen is het risico, 
maar wel altijd een gecalculeerd risico. Het is echt 
niet zo spannend!” 
 
Tip voor studenten
“Ga iets maken wat je zelf leuk vindt. Ga niet iets 
maken waar je geld mee denkt te gaan verdienen. 
Maak iets wat jij tof vindt, doe iets met passie.” 

Paspoort:	Bertus	Westra	(31)

Student	Company	tijdens:	Mbo Industrieel Design en hbo Small Business & Retailmanagement 
Hanzehogeschool Groningen.
Naam	student	company: Vizion Products, een gratis sms-dienst die alert verzendt bij verjaardagen. 
Interessant voor gebruiker en adverteerder. Het bedrijf is doorgestart samen met de adverteerder. 
Is	nu: Ondernemer. Samen met een compagnon Stefan Pothof bouwt hij websites die scoren bij 
zoekmachines zoals Goedkope-vliegtickets.nl, Vliegtickets.com, ParkerenSchiphol.nl, ParkingFlughafen.de, 
Lastminutevliegtickets.nl. Bezoekers klikken op advertenties. 
Bedrijfsnaam:	E-Entertainment
Winst:	€ 50.000 
Wilde	vroeger	worden:	Rijk. Maar ook altijd al ondernemer.  

Over	drie	jaar:	 
Heeft Bertus nog geen flauw benul wat hij zal doen. “Ik wil vooral genieten van mijn vrijheid!”
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Fashion is de rode draad in het leven van de onder-
nemende	Nieke.	Haar	spanningsboog	is	kort,	zegt	
ze	zelf.	Uitdaging	heeft	ze	nodig	om	optimaal	te	
kunnen	functioneren.	Haar	fulltime	baan	als	event	
manager	past	daar	perfect	bij,	maar	dat	is	niet	
genoeg.	Samen	met	haar	zus	runt	ze	de	succesvolle	
blog	Style	of	Two.	“Het	ondernemende	moet	in	je	
zitten,	maar	Jong	Ondernemen	heeft	het	onderne-
merschap	zeker	gestimuleerd!”

Een mooie carrière in de fashionbranche én een ei-
gen bedrijf en dat op je 28e. Hoe doet Nieke dat? Ze 
vertelt dat ze na de havo bewust koos voor het mbo 
in Boxtel. “Ik was 17 en nog niet klaar voor Amster-
dam. Door de Student Company ben ik wereldwijzer 
geworden. Ik had vroeger faalangst, door de student 
company heb ik heel wat angsten overwonnen!” 
Na het mbo vertrok ze naar Amsterdam om aan het 
Amsterdam Fashion Institute (AMFI) te studeren. 
Modefabriek wilde haar niet kwijt na haar stage. 
Ze ging meteen na haar studie aan de slag voor het 
toonaangevende modeplatform en was medever-
antwoordelijk voor de communicatie, pr en special 
events, inclusief de zeer succesvolle Amsterdam 
Denim Days. Na 3,5 jaar begon het te kriebelen, het 
was tijd voor iets nieuws. Op haar 28e werd ze Event 
Manager bij Vogue. Sinds 2014 bestiert ze naast 
haar werk de blog Style of Two. Heeft Jong Onder-
nemen aan haar carrière bijgedragen? Ze antwoordt 
volmondig “Ja. Hoe leuk is het om spelenderwijs een 
bedrijf op te zetten? Ik zou het nu zo weer doen. Ik 
weet zeker dat mijn ervaring met de student compa-
ny op mijn cv deuren heeft geopend.” 
Carlo en Irene

De student company had de pr en branding goed op 
orde. Alles klopte. Door de creatieve manier van pr 
bedrijven, was de IzI zomaar te zien in de show van 
Carlo en Irene. “Ik was enorm onder de indruk van 
het effect van een goede pr. Hoe kun je met relatief 
weinig middelen iets groots bereiken? Jong Onder-
nemen triggerde dat nog meer. Ook kreeg ik het 
inzicht hoe belangrijk de branding van een product 
is.” 

Ondernemerschap	is:	
“De vrijheid om helemaal te doen wat je diep van 
binnen voelt. Voor Style of Two beslissen wij hele-
maal zelf over hoe wij ons bedrijf willen voeren. Die 
vrijheid is soms ook heel eng. Op je bek gaan is tien 
keer enger als je eigen ondernemer bent.” Ook in 
haar vaste baan is ondernemerschap heel belangrijk 
voor Nieke: “Vooral als het gaat om mijn mening en 
inbreng. Ik wil op eigen kracht ondernemen binnen 
het bedrijf. Ik zoek continu naar nieuwe verdienmo-
dellen, in een uitgeverij is dat heel belangrijk.” 
Mensenkennis
De student company Simple en het product IzI 
waren een groot succes. Na het Jong Ondernemen 
programma waren er kapers op de kust. “Dat vond 
ik moeilijk. De zogenaamde meelifters op ander-
mans succes en werk wilden toen ineens het bedrijf 
kopen. Je hebt altijd mensen die gebruik van je ma-
ken. Daar kwam ik toen pas echt achter. Dat stukje 
mensenkennis is waardevol. Zeker doordat we naar 
de Europese finale in Stockholm mochten, werd ik 
een stuk wereldwijzer.” 

Paspoort:	Nieke	Mulder	(28)

 
Student	Company	tijdens:	 
Mbo St. Lucas in Boxtel: Styling, presentatie en vormgeving.
Naam	student	company:	Simple met het product IzI. “Een tas in tas. Met de Izi kan iedere vrouw met 
een handeling haar spullen overhevelen in een andere tas. Het was té succesvol, we waren in no-time 
uitverkocht. We wonnen in Nederland de eerste prijs en mochten meedoen aan de Europese finale in 
Stockholm.”  
Is	nu:	Event Manager bij Vogue Nederland én ondernemer.
Bedrijfsnaam: Style of Two, sinds 2014. Instagram-blog en website. “Samen met mijn zus Elke bloggen 
we over wat wij meemaken; de ‘fashion, lifestyle and the ordinary good life’. Merken schakelen ons in als 
‘influencers’ voor hun merk of product.”  
Verdient	nu:	€ 3400 netto per maand plus inkomen uit Style of Two. 
Wilde	vroeger	worden:	Weddingplanner. “En ik wilde ook beroemd worden.”  

Over	drie	jaar:	“Komt er wel weer wat op mijn pad. Op de een of andere manier gaat dat bij mij zo.”  
Over	tien	jaar:	“Is Style of Two uitgegroeid tot iets groters, iets vernieuwends. Ook zou ik het fantastisch 
vinden om privéfeesten te organiseren. Maar wel op een hele creatieve manier en high-end.”
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Om	zijn	droom	te	verwezenlijken,	heeft	deze	jonge	
ondernemer,	zoals	hij	zelf	zegt:	‘een	zak	geld	nodig’.	
Dennis	wil	in	de	toekomst	zijn	geld	verdienen	door	
het	beheer,	de	verhuur	en	het	onderhoud	van	
vastgoed.	“Bedenken	wat	mijn	doel	moest	zijn	en	
hoe	ik	daar	moest	komen,	ging	mij	makkelijk	af.	Ik	
schreef	vrij	snel	mijn	ondernemingsplan.	Dat	komt	
zeker	door	de	student	company.”	

Na zijn studie mbo studeerde Dennis nog even door 
aan het hbo, maar stopte met zijn studie en werkte 
korte tijd bij het onderhoudsbedrijf van zijn vader. 
Een detacheringsbedrijf nam hem hierna in dienst 
en zo kwam hij bij de gemeente Rotterdam terecht. 
Maar in 2008 brak de crisis uit. Ook Dennis werd 
ontslagen. Het duwtje richting het ondernemer-
schap dat hij nodig had. Dennis schreef zijn plan en 
werd in 2012 ondernemer. Nu vult hij de gedroomde 
zak geld door als zzp’er te werken voor onder ande-
re de gemeente Rotterdam als adviseur en project-
leider. Dennis: “Student Company heeft mij geleerd 
dat je om succesvol te kunnen zijn, veel kennis en 
ervaring van iets specifieks moet hebben. Bij mij is 
dat asbest. Dat is mijn specialisme.”

Verandering
Dennis vertelt dat hij op het mbo liever lui dan moe 
was: “Door de student company heb ik geleerd om 
zaken met enthousiasme op te pakken. Ik was liever 
lui dan moe.” In zijn examenjaar, tijdens de student 
company, kwam de ommekeer. “Door de student 
company werd ik gedwongen om dingen op te pak-
ken en te regelen. Dat heeft zeker geholpen bij waar 
ik nu sta.” 

Presenteren
Waar heeft Dennis eigenlijk het meeste van opge-
stoken? “Van het geven van presentaties. Ik sta van 
nature niet graag voor een groep. Dat heb ik nog 
steeds wel, maar ik weet nu dat het door een goede 
voorbereiding een stuk makkelijker gaat. Daar heb ik 
nu nog steeds wat aan!” 

Ondernemerschap	is:
“Ondernemerschap staat voor mij synoniem voor 
uitdagingen aangaan. In de zin van nieuwe klanten 
en opdrachtgevers, jezelf verkopen, soms zonder 
enige voorbereiding. Proberen hogerop te komen 
binnen een organisatie is ook een uitdaging. Ik werk 
voor de Gemeente Rotterdam. Ik ben daar begon-
nen als toezichthouder, nu ben ik projectleider. De 
kunst  is om je meerwaarde te laten zien als je een-
maal binnen bent. Dat mensen denken: ‘die kan wel 
wat. Je moet jezelf verkopen binnen een bedrijf.”

Tips voor studenten van Jong Ondernemen
“Ik ben zelf begeleider van een student company. 
Ik merk dat communicatie in de breedste zin van 
het woord een sterk middel is. Bellen, persoonlijk 
contact, het nakomen van afspraken. Dat is echt het 
belangrijkste van een hele onderneming. Doe dat! 
Heb het voor elkaar.”

Paspoort:	Dennis	van	Toer	(31)

Student	Company	tijdens:	Mbo Bouwkunde Mondriaan Den Haag.
Naam	student	company: Inoflexx. Met vijf studenten bedacht hij een constructie voor in een dakgoot, 
waardoor er geen bladeren in de goot kunnen komen. Zeer succesvol, behaalde eerste plaats in Jong 
Ondernemen competitie in Nederland.
Is nu: Zelfstandig ondernemer in asbestadvies, sloop- en renovatiemanagement. 
Bedrijfsnaam:	All by Den
Omzet:	Boven de € 100.000.  
Wilde	vroeger	worden:	Gymleraar.

Over	drie	jaar:	Is de eerste stap gezet naar de verhuur van vastgoed. Dan heeft hij zijn eerste appartement 
in de verhuur. 
Over	tien	jaar:	Is zijn droom werkelijkheid. De verhuur van vastgoed levert genoeg inkomen op, zonder daar 
al te veel moeite te hoeven doen. 
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Toen	foodtrucks	nog	niet	hip	waren,	reed	Martine	
samen met andere Jong Ondernemen-studenten 
én tv-kok Rudolph van Veen door heel Nederland 
met	een	roze	bus	vol	cupcakes.	De	student	company	
Busstop	Bakery	legde	een	solide	basis	voor	wat	ze	
nu	doet.	Met	haar	broodjeszaak	en	cateringbedrijf	
Smeer	‘m	verovert	ze	momenteel	Tilburg	en	
omstreken. 

Martine werkte na haar studie eerst voor verschillen-
de werkgevers. “Voor de exploitant van Spoorzone 
013, het terrein waar Smeer ‘m nu zit. Er zat nog geen 
horeca in deze creatieve broedplaats, terwijl er steeds 
meer bedrijven en studenten kwamen. Hij vroeg of ik 
niet iemand wist die hier eten zou willen verkopen. De 
huurprijs was laag. Toen dacht ik, als ik ooit iets voor 
mijzelf zou willen opstarten, moet ik het nu doen. De 
broodjeszaak en catering Smeer ‘m opende in januari 
2015 de deuren.”

Uitbreiding
Een jaar later is Smeer ‘m al toe aan een volgende 
stap. “Volgende week breiden we de zaak uit qua 
oppervlakte. Sinds kort doen we iets aan promotie. 
Ik merk dat er meer aanloop is. De zaak is nu te klein. 
We kunnen de mensen niet kwijt voor een workshop 
of proeverij.” Is dit succes te wijden aan Jong Onder-
nemen? “Mijn ervaring met de Busstop Bakery heeft 
zeker al wat valpartijen voorkomen. Het was super-
leerzaam. Ik heb altijd veel moeite om uit boeken 
te leren, laat mij maar vooral doen, en af en toe op 
mijn bek gaan. Tijdens Jong Ondernemen leerde ik 
wat er allemaal bij komt kijken om een eigen bedrijf 
te starten, inclusief de valkuilen. Het heeft mij zeker 
een voorsprong gegeven. Jong Ondernemen heeft mij 
houvast geboden bij het starten van mijn bedrijf.”
Peperdure inkoop
Martine vertelt dat de inkoop van de cupcakes voor 

de student company peperduur was. Toen ze Smeer 
‘m startte, hield ze dat goed in haar achterhoofd. “Ik 
wilde een simpel en goedkoop product gaan verko-
pen. Daarom bedacht ik in eerste instantie een bit-
terballenlijn.  In heel veel verschillende smaakjes, van 
geitenkaas tot garnaal en nu zelfs glutenvrij. Iedereen 
is altijd heel blij als wij met bitterballen langskomen. 
Voor Smeer ‘m heb ik nu zelden derving, de omloop-
snelheid is vlot.”   

Ondernemerschap is…
“Vooral doen wat je heel erg leuk vindt en achter de 
dingen staan die je doet. Het is keihard werken, soms 
zijn er weken van 3 uur, soms van 80-90 uur. Ik vind 
het nu nog moeilijk om uit te besteden. Want wat ik 
nu zelf doe, daar hoef ik een ander niet voor te beta-
len.” Voor Martine staat ondernemerschap ook voor 
innovatie, creativiteit en risico durven nemen. “Zonder 
dat, had ik niet gestaan waar ik nu sta.”  

Werk	en	relatie	
Op persoonlijk vlak leerde Martine een belangrijke les. 
“Werk en relatie niet combineren! Mijn vriend werkte 
ook voor de Busstop Bakery, dat gaf veel spanning, we 
kunnen niet zo goed samenwerken.” Maar niet alleen 
dat. Martine vindt dat Jong Ondernemen haar heeft 
doen groeien. “Vroeger was ik best verlegen. Een pre-
sentatie geven? Echt niet. Maar op een gegeven mo-
ment sta je in Madrid gewoon een presentatie in het 
Engels te geven! Of mensen bellen, dat vond ik echt 
eng. Nu durf ik echt wel mijn mond open te trekken.”

Groter groeien
Qua ambitie zit het wel goed. Waar is ze tot nu toe het 
meest trots op? “Dat ik dit voor elkaar heb gekregen 
en dat er in Smeer ‘m groei zit. De uitdaging is nu om 
groter te worden door klein te blijven. Het persoonlij-
ke contact is juist bij ons belangrijk.” 

Paspoort:	Martine	van	Leeuwen	(25)

Student	Company	tijdens:	Commerciële Economie Fontys Tilburg
Naam	student	company:	Busstop Bakery (2010-2011), een roze cupcake foodtruck. “Samen met Rudolph 
van Veen crossten we het hele land door met onze roze bus. Dat was net voor de ‘foodtruckhype’ en 
het was een groot succes. We waren dat jaar de beste student company van Nederland en hebben ook 
meegedaan aan Europese finale in Madrid. De Busstop Bakery stond op veel festivals waaronder Extrema en 
Mundial.”  
Is	nu:	Ondernemer, sinds januari 2015.
Naam	bedrijf:	Smeer ‘m, broodjeszaak en catering in Tilburg.
Omzet	en	aantal	fte: € 110.000. Schoonzus Doreen is in loondienst, plus een pool van werknemers op 
oproepbasis. 
Wilde	vroeger	worden: Moeder. “Het liefst voor m’n 20e!”

Over	drie	jaar:	Is Martine nog heel hard aan het werk en heeft ze wellicht een tweede zaak geopend.
Over	tien	jaar:	werkt Martine wat minder hard, omdat ze beter dingen uit handen kan en wil geven.  
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Onderzoeker	Gert-Jan	vindt	zichzelf	geen	prototype	
ondernemer.	Alhoewel…	Ook	als	aio	moet	je	wel	
degelijk	ondernemende	kwaliteiten	bezitten	om	
je	proefschrift	tot	een	succesvol	einde	te	brengen.	
“Als	promovendus	ben	je	eigenlijk	een	soort	on-
dernemer.	Je	hebt	je	eigen	verantwoordelijkheden,	
moet	soms	risico	nemen.”
 
Na de havo in Amersfoort, vertrok Gert-Jan naar 
Utrecht om hbo Werktuigbouwkunde te gaan 
studeren. 3,5 jaar later had hij het diploma op zak. 
Na acht maanden te hebben gewerkt bij Geotherm 
Energy Systems, dook hij toch weer de studieboe-
ken in. Nadat hij ook de opleiding Energieweten-
schappen met succes wist af te ronden, kreeg hij 
eind 2011 een aio-plek bij het Copernicus Instituut 
aan de Universiteit Utrecht. En nu na vier jaar 
onderzoek, is het bijna zover. Na afronding van zijn 
proefschrift mag hij zijn werk verdedigen. Denkt hij 
nog wel eens aan Student Company terug? “Ik heb 
vooral veel geleerd over mijzelf. Wat vind ik fijn om 
te doen, wat vind ik minder leuk? De les was voor 
mij ook dat iedereen iets goed kan. Dat is zo mooi 
aan de stichting Jong Ondernemen. Je kunt oefenen 
en testen, zo kom je erachter waar je écht goed in 
bent of wat je passie is.”
 
Samenwerken
Gert-Jan ontdekt dat samenwerken voor hem heel 
belangrijk is. In zijn verdere loopbaan komt dat 
steeds weer terug. “In de mini-onderneming werk-
ten we met z’n tienen samen. De een was de echte 
‘computernerd’, de ander was goed in leidinggeven, 
maar verkocht helemaal niets. Het was zo’n mooi 
team. Samen dingen doen, dat is fantastisch. Elkaar 
motiveren en elkaars expertises gebruiken.”
 
Meer impact
Ondanks dat de student company succesvol was, 
ziet Gert-Jan zichzelf niet een eigen bedrijf starten. 

“Ik sluit het niet helemaal uit dat ik ooit een bedrijf 
start, maar nu niet. Ik vind het leuk om in een wat 
grotere organisatie te werken. Je kunt meer doen, 
iets groters aanpakken en meer impact genereren. 
Dat doe ik nu ook. Ik werk samen met andere onder-
zoekers aan een groter onderzoek. Iedereen heeft 
zijn eigen specialisme en doet waar hij goed in is. 
Samen kun je meer doen en bereiken.” 
 
Stilzitten
Gert-Jan wil nooit stilzitten, en kijkt altijd verder 
vooruit. Is dat een van de dingen die hij heeft op-
gestoken van Student Company? “Nee, dat zit ook 
deels in mij. Zo was ik tijdens mijn hbo al verzekerd 
van een baan. En een paar maanden voordat ik 
afstudeerde aan de universiteit, was ik al bezig met 
wat ik hierna zou gaan doen. Het is een wisselwer-
king geweest.”
Trots
“Ik ben het meest trots op wat ik nu doe. Waar ik 
ben opgegroeid, was studeren niet heel gangbaar. 
Mijn ouders hebben mij wel altijd gestimuleerd. 
Toen ik laatst van mijn begeleiders hoorde dat ik 
mijn proefschrift echt ga afronden, gaf dat een enor-
me boost. Daarnaast ben ik er ook trots op dat ik 
nog steeds in Jip en Janneke taal kan uitleggen wat 
ik doe en wat de maatschappij daar aan heeft.”
 
Ondernemerschap	is:
“Een idee hebben, jezelf erin verliezen en het niet 
erg vinden als het wat minder gaat. Ik ben meer een 
diesel, ik moet eerst opstarten en ga dan door. Wat 
mij betreft is een echte ondernemer iemand met 
ideeën. Iemand die er echt voor gaat, die enthousi-
ast is en anderen enthousiasmeert. Hij durft risico’s 
te nemen. In mijn ogen is risico nemen alleen inte-
ressant als de investering in geld, tijd en energie laag 
is of de kans van slagen groot is. Vergelijk het met 
een loterij: niemand geeft zijn inleg graag weg en 
niemand betaalt tien miljoen voor heel veel loten.”

Paspoort:	Gert-Jan	Jonker	(29)

Student	Company	tijdens:	Hbo Werktuigbouwkunde, Energietechniek (2004-2005).
Naam	student	company:	Tie-a-tie, een dvd met dasknooptechnieken en dress codes. NS nam het product 
groot af als relatiegeschenk, net als een fabrikant van pompsystemen. Derde van Nederland. 
Is	nu:	PhD student (assistent in opleiding, aio) bij het Copernicus Instituut voor duurzame ontwikkeling van 
de Universiteit Utrecht. Doet onderzoek en zit in de laatste fase van zijn proefschrift over de economische 
haalbaarheid en broeikasgasemissies van diverse bioraffinage-opties  ter vervanging van brandstoffen en 
chemicaliën uit olie. 
Verdient	nu:	€ 1700,- netto per maand.
Wilde	vroeger	worden:	Dierenarts.

Is	over	drie	jaar:	Een volwaardig werknemer bij een (groter) bedrijf dat werkt aan de opwekking van 
duurzame energie, energie-efficiëntie of meer duurzame productie van voedsel, producten en/of diensten.



Impactonderzoek 2016; lange termijn effect ondernemerschapsonderwijs   -   43Impactonderzoek 2016; lange termijn effect ondernemerschapsonderwijs   -   42

Elert, N., Andersson, F. W., & Wennberg, K. (2015). The impact of entrepreneurship education in high school  
 on long-term entrepreneurial performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 111,  
 209-223.
Huber, L. R., Sloof, R., & Van Praag, M. (2014). The effect of early entrepreneurship education: Evidence   
 from a field experiment. European Economic Review, 72, 76-97.
Moberg, K. (2014). Two approaches to entrepreneurship education: The different effects of education for  
 and through entrepreneurship at the lower secondary level. The International Journal of Management  
 Education, 12(3), 512-528.
Oosterbeek, H., Van Praag, M., & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on  
 entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54(3), 442-454.
van Praag, M., Versloot, P., & Kool, M. (2006). De economische voordelen van ondernemerschap.  
 Amsterdam: Amsterdam Center for Entrepreneurship.
van Stel, A., Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2004). The effect of entrepreneurship on national economic   
 growth: an analysis using the GEM database (No. 3404). Discussion Papers on Entrepreneurship,   
 Growth and Public Policy, Max-Planck-Institut für Ökonomik, 1-19.
Wennberg, K., & Elert, N. (2012). The Effects of Education and Training in Entrepreneurship. Ratio.
 Young Enterprise UK. (2012). Impact - 50 Years of Young Enterprise. London: Kingston University  
 London.

REFERENTIELIJST



Impactonderzoek 2016; lange termijn effect ondernemerschapsonderwijs   -   44 Impactonderzoek 2016; lange termijn effect ondernemerschapsonderwijs   -   44Impactonderzoek 2016; lange termijn effect ondernemerschapsonderwijs   -   44


