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ZomerOndernemers Amerstreek-Breda van start 

ZomerOndernemer is vandaag opnieuw gestart in de regio Amerstreek-Breda. Jongeren tussen de 

15 en 22 jaar kunnen kosteloos deelnemen aan het ondernemersproject in de zomervakantie. 

Tijdens het project ervaren jongeren hoe het is om te ondernemen. Begeleid door trainers starten 

de deelnemers de komende weken een eigen bedrijf.  

Een eigen bedrijf in zes weken 

Het project duurt zes weken en begint met een driedaagse training bij Incubator in Breda. 

Vervolgens brengt de groep iedere week een bezoek aan een ervaren ondernemer. Dit jaar 

bezoeken ze de volgende bedrijven: Zomer Advocaten en Mebu in Oosterhout, Breda Print in Breda 

en Go B.V. wederom Oosterhout. In de tussentijd werken de deelnemers aan hun bedrijf. De 

ideeën voor de eigen onderneming lopen zeer uiteen, zoals fotografie, een konijnen café, computer 

reparatie, kleding design en meer. Op vrijdag 25 augustus sluiten ze het project af met een 

feestelijke kick-out bij de Rabobank Amerstreek waarbij de jonge ondernemers hun bedrijf 

presenteren aan het publiek. Iedereen is welkom! 

Titel Zomerondernemer 2017 

Het is dit jaar de derde zomer dat in de regio Amerstreek-Breda wordt georganiseerd. Naast 

Amerstreek-Breda is ZomerOndernemer ook in andere regio's in Nederland actief. Deze zomer start 

het project in elf steden. In iedere regio komt tijdens de kick out een winnaar uit de bus en tijdens 

de landelijke finale strijden de regionale winnaars om de titel 'Beste ZomerOndernemer 2017'. 

Dankzij de steun van sponsoren is deelname aan het project kosteloos. In de regio Amerstreek-

Breda wordt ZomerOndernemer mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Breda, de Gemeente 

Oosterhout en de Rabobank. En daarnaast de inzet van bedrijven, zoals eerder genoemd, maar ook 

Mind form Marketing, F&A support, Bennett en oud deelnemer Timothy Joossen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noot voor redactie 

Stichting The New Entrepreneur is een non-profit organisatie die zich inzet om de zelfstandige 

ondernemerschap in Nederland te bevorderen en om ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen bij 

jongeren, werklozen en starters. 

Zomerondernemer Amerstreek-Breda wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Oosterhout, 

Gemeente Breda, Rabobank Amerstreek-Breda. 

 

Voor meer informatie  

Peter Filius Irma Boogaard  
06 553 336 42 06 2062 5551  
info@stichtingtne.nl amerstreek-breda@zomerondernemer.nl  
The New Entrepreneur ZomerOndernemer  
Trainer/bestuurder Trainer/coördinator  
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