
  50
 O

nd
ernem

ers van N
H

L Stend
en  --

ONDERNEMEN
op NHL Stenden Hogeschool

“Al snel bedachten we ons; 
waarom wachten tot het 

goede moment?”

Ondernemen bij 
het Center for 
Entrepreneurship

De verhalen van 
50 ondernemers 
van NHL Stenden

Studentondernemers Norbert Csorba 
en Emilia Viehhauser



-- 
 5

0
 O

nd
er

ne
m

er
s 

va
n 

N
H

L 
St

en
d

en
  50

 O
nd

ernem
ers van N

H
L Stend

en  --

“Dit magazine met 50 ondernemende studenten bewijst dat er veel 
ondernemend talent binnen onze mooie hogeschool aanwezig is. Persoonlijk 
vind ik het belangrijk dat deze talenten het podium krijgen dat ze verdienen 
en dit prachtig vormgegeven magazine is één van deze podia! Het is mooi 
om te zien dat het Center for Entrepreneurship studenten een stapje verder  
helpt met hun ondernemersdroom.”

Roy Rocks 
Adviseur Marketing en Communicatie - NHL Stenden & 
Founder Young Business Award

“Als ondernemende alumnus van NHL Stenden en projectleider van het Center 
for Entrepreneurship ben ik erg blij met dit magazine vol met verhalen van 
ondernemers. Dit magazine is geïnspireerd door de Quote 500. NHL Stenden biedt 
via het Center for Entrepreneurship studenten de mogelijkheid om te ondernemen 
en studeren. In dit magazine vind je studenten met een inspirerend verhaal. Het 
is ontwikkeld door onze eigen ondernemers. In de toekomst hoop  ik nog vele 
ondernemende studenten te helpen met hun bedrijf!”

Rasheed Sewnandan
Projectleider Center for Entrepreneurship

“Vanuit jarenlange ervaring als academiedirecteur en ondernemer weet ik dat 
het belangrijk is om met gelijkgestemden verbinding te maken. Dit magazine kan 
daaraan bijdragen! Het Center for Entrepreneurship biedt ondernemende studenten 
en alumni een plek om zowel fysiek als digitaal aan hun eigen onderneming te 
werken. Daarom ben ik zowel trots als blij dat wij het Center for Entrepreneurship 
hebben binnen onze hogeschool. We zijn veel dank verschuldigd aan iedereen die 
voor en achter de schermen hun uiterste best doet om het Center tot een groot 
succes te maken. Je kunt het resultaat mede volgen via dit medium!”

Sjoerd van der Galiën
Directeur Academie Economics & Logistics en 
Academie Commerce & International Business - NHL Stenden

“In dit magazine krijgen jonge initiatiefrijke studenten het podium. Niet 
voor niets want zij volgen hun ambitie en hun passie om zelfstandig iets te 
betekenen voor de maatschappij en zichzelf. Zij maken van hun talent hun 
werk en combineren dat met hun studie. Ze tonen lef, werken met anderen 
samen en zijn vaak een voorbeeld voor medestudenten. De ondernemende 
studenten denken na over hun toekomst en wat zij voor ogen hebben als jonge 
professionals. Geniet van de verhalen!”  

Hans Schülski
Programma manager Ondernemen - NHL Stenden     

“Als student van NHL Stenden en vormgever van dit magazine ben ik erg tevreden 
met het eindresultaat. Dit magazine heeft ervoor gezorgd dat ik bekend ben 
geworden in een nieuwe tak van vormgeven. Het Center for Entrepreneurship 
heeft me geïnspireerd om het beste uit mezelf te halen en op deze manier mijn 
ideeën te delen met anderen. Ik hoop dat dit magazine alle jonge ondernemers 
van NHL Stenden en andere ondernemers  inspireert.” 

Julia Griffioen
Creative Business

“De afgelopen periode heb ik hard gewerkt aan het maken van dit magazine. 
Het doel? Ondernemerschap binnen NHL Stenden in de spotlights zetten. 
We hebben ongelooflijk veel ondernemers op NHL Stenden en we vinden 
het belangrijk om deze ondernemers een podium te geven. Door jaarlijks dit 
magazine uit te geven, willen we zoveel mogelijk ondernemers uitlichten. Ik 
heb veel plezier gehad tijdens het maken van dit magazine en ben trots op 
het eindresultaat. Ik hoop je met dit magazine te inspireren. Veel leesplezier!”

Ellen Trap
Communicatie

Ellen Trap

2 3

We stellen ons graag even voor

“Wat is het fantastisch om te zien dat de studenten in dit magazine stuk voor stuk bezig 
zijn met het opzetten van een eigen bedrijf. Als Center for Entrepreneurship faciliteren 
we een vloeiende verbinding tussen ondernemen en studeren, beiden ontzettend 
belangrijk. Het Center for Entrepreneurship heeft een snelgroeiende multidisciplinaire 
community van ondernemende studenten die elkaar helpen. Veel plezier met de verhalen 
van enkele van deze ondernemende studenten.”

Bauke Foppele
Community manager
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Ondernemen is topsport. Via ons kan de student in 
aanmerking komen voor de top ondernemersregeling waarbij 
werken aan een eigen bedrijf en studeren nog leuker wordt.

Door te zorgen dat de studieopdrachten van de student 
aansluiten bij hun onderneming én andersom, zorgen we ervoor 
dat ondernemen en studeren hand in hand gaan.

Met organisaties als Innofest, Founded in Friesland, Friese 
Zaken en Ik ben Drents Ondernemer, hebben we een groot 
netwerk van ondernemers die de student verder helpen in hun 
ondernemersdroom.

De student kan stagelopen of afstuderen binnen hun eigen 
bedrijf. Samen met hun opleiding maakt het Center for 
Entrepreneurship dit mogelijk.

De student wordt onderdeel van een leuke club mensen en 
geniet van workshops, inspirerende sprekers en legendarische 
vrijdagmiddagborrels.

Wat kan de student van het CfE verwachten?
Bij het CfE is geen enkele vraag te gek. Hoe regel je bijvoorbeeld een inschrijving bij 
de KVK of hoe stel je een businessplan op? In onze community worden studenten niet 
alleen geholpen met dit soort vragen, maar kunnen ze ook inspirerende workshops 
volgen. Daarnaast organiseert het CfE de beroemde vrijdagmiddagborrel. Hier worden de 
beste plannen gesmeed en contacten gelegd. Of de student nu een eigen horecazaak wil 
beginnen, een artiestenmanagementbureau heeft, of nadenkt over freelancen in de zorg. 
Het CfE helpt de student verder. 

Center for 
Entrepreneurship

Als student een eigen yoghurtbar, tech startup of uitzendbureau? Het maakt niet uit Als student een eigen yoghurtbar, tech startup of uitzendbureau? Het maakt niet uit 
of de student al een eigen onderneming heeft of rondloopt met een geniaal idee. of de student al een eigen onderneming heeft of rondloopt met een geniaal idee. 
Het Center for Entrepreneurship helpt de student verder én maakt het mogelijk om Het Center for Entrepreneurship helpt de student verder én maakt het mogelijk om 
te werken aan een onderneming, terwijl er gestudeerd wordt. te werken aan een onderneming, terwijl er gestudeerd wordt. 

Voor wie?
We zijn er voor alle ondernemende studenten van iedere 
opleiding en leerjaar. Of de student nu in de zorg of op het 
gebied van ICT studeert. Met 150 verschillende ondernemingen 
laten we zien dat studenten in elk vakgebied voor hunzelf 
kunnen beginnen. Én we zijn er ook voor bedrijven en 
organisaties die graag met onze ondernemende studenten 
willen samenwerken.

Welke faciliteiten bieden wij studenten?

Werkplekken
De student vindt werkplekken waar onze 
ondernemende studenten (samen)werken. Een 
plek waar de student kan brainstormen over 
hun doelgroep, bedrijfsnaam of over de groei 
van hun bedrijf. 

Whatsapp Groep
‘Vraagje: Heeft iemand ervaring met 
domeinnamen?’, of ‘Hoeveel uur besteed jij aan 
je bedrijf?’. In onze whatsappgroep, met daarin 
al onze CFE’ers, krijgen  de studenten binnen 
no-time antwoord op hun vraag.

Start Up ID-scan
Als de student bij ons aan boord komt, dan 
krijgen ze een start up ID-scan. Dat betekent 
simpel gezegd dat we samen kijken naar het 
bedrijf of idee van de student. Waar staat de 
student? Wat wil de student bereiken en waar 
kunnen ze hulp bij gebruiken?

Coach
De student wordt gematcht met een van de 
coaches van het CFE: een ondernemer met een 
soortgelijke business als die van de student, 
waarmee de student kan sparren over zijn 
bedrijf. 

Ask The Expert
Loopt de student tegen een juridisch probleem 
aan of hebben ze een marketingvraag?  Dan kan 
de student eenmalig sparren met een expert 
op dat gebied. Bijvoorbeeld een jurist of social 
media goeroe. 

Workshops & Evenementen
Van bijzondere verhalen van ondernemers tot 
het bedenken van een businessmodel. Samen 
met onze partners organiseren we inspirerende 
en leerzame workshops en evenementen.

Wil jij aanwezig zijn bij de evenementen 
van het CFE? Meld je aan!

5

Het Center for Entrepreneurship is dé community voor en door 
ondernemende studenten die het lef hebben om voor zichzelf te 
beginnen.

Wil of heb jij een eigen bedrijf? 
Meld je dan aan bij het CFE via de 

onderstaande QR-code!
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“In mijn tweede jaar als student 
van de opleiding social work, heb 
ik mij aangesloten bij het Atelier 
Ondernemend in Welzijn. Daar 
hoorde ik over het CFE. Ik ben 
aangemoedigd vanuit het CFE en 
Ondernemend in Welzijn om te gaan 
ondernemen binnen het sociaal 
domein. Door deze samenwerking 
ben ik erachter gekomen dat ik 
studenten wil helpen die vastlopen 
op het gebied van plannen en leren. 
Het maakt mij niet uit of het mbo 
of hbo studenten zijn, ik help ze 
graag. Zelf liep ik er tegenaan dat 
ik niet de juiste begeleiding kon 
vinden bij plannen en leren. Nu 
ondersteun ik, door middel van mijn 
onderneming Silentum, studenten 
in hun zoektocht naar de juiste 
leer- en planningsmethodes. Door 
de studenten te coachen krijg ik 
het voor elkaar om een passende 
plan- en leermethode te vinden 
voor de student. Mijn methodes zijn 
niet alleen geschikt voor studenten 
met problemen op het gebied van 
plannen en leren, maar ook voor 
studenten met faalangst.”

“Ik  ben begonnen met ondernemen 
vanuit een passie om elke dag 
productief te zijn. Wat voor mij 
begon als een stage tijdens mijn 
tweede studiejaar, groeide uit tot 
een bedrijf waar ik nog steeds elke 
dag trots op ben. Ik kwam bij het 
CFE zonder een concreet idee te 
hebben. Door te sparren met de 
diverse ondernemers bij het CFE, 
wist ik mijn idee steeds concreter 
te maken. Nu run ik sinds april 2021 
mijn eigen marketingbureau: De 
FusingPhoenix. Op dit moment ben 
ik bezig met mijn tweede opdracht. 
Hiervoor richt ik me op het krijgen 
van landelijke aandacht rondom 
een evenement. Na mijn eerste 
opdracht voelde ik me onzeker over 
mijn bedrijf. Ik had niet nagedacht 
over de vervolgstappen, waardoor 
ik weken geen opdracht had. Nu ik 
weer bezig ben met een opdracht 
heb ik de smaak te pakken. Doordat 
ik weinig kosten heb voor mijn 
bedrijf, kan ik bijna alles wat ik krijg 
voor mijn opdrachten rekenen als 
winst. Dit is  ontzettend fijn. Of ik 
succesvol ben dat durf ik niet te 
zeggen. Ik pas zelf heel erg op met 
het woord ‘succes’. Ik ben succesvol 
ten opzichte van het verleden, maar 
ten opzichte van de toekomst heb 
ik nog een lange weg te gaan. Ik 
onderneem met de dag en laat 
mijn verwachtingen geen roet in 
het eten gooien.”

“Een avontuurlijke ondernemer, zo 
zou ik mijzelf omschrijven. Tijdens 
mijn mbo studie ben ik begonnen 
met ondernemen. Er was een 
semester gewijd aan ondernemen, 
hierdoor kreeg ik het idee voor Shit 
Happens. Ik verkocht een product 
wat niet veel mensen verwachten, 
namelijk: budget biologisch 
afbreekbare hondenpoepzakjes. 
Dit was gelijk een flink succes. Niet 
omdat ik dikke winst maakte, maar 
vooral omdat ik een erg leuke tijd 
heb gehad. Op het hbo startte ik 
samen met een aantal kameraden 
The Box. We verkochten handige 
producten voor in snoepautomaten 
bij uitgaansgelegenheden. Net toen 
we onze eerste automaat wilden 
neerzetten, kwam onze grote 
vriend corona langs. Dit gooide 
roet in het eten. Ik wil zeker verder 
gaan met ondernemen. Momenteel 
wacht ik alleen nog op mijn gouden 
idee.”

Froukje van der 
Meer
Social work

Sven Warmels 
Leisure & 
Events Management 

Marije Verhoef
Leisure & 
Events Managament

5

“Als eigenaar van Friewheelers en 
E-bike Friesland heb ik ervoor gekozen 
om een tussenjaar te nemen van mijn 
opleiding Commerciële Economie. 
Zo kan ik me 100% inzetten voor 
mijn twee ondernemingen. Samen 
met een vriend heb ik vorig jaar op 
een veiling een partij elektrische 
fietsen opgekocht. Sindsdien is 
het gaan rollen. Inmiddels hebben 
we een winkel in de binnenstad 
van Franeker. Hier hebben we een 
fietsenwinkel die gespecialiseerd is 
in E-bikes. Ook verhuren we, de nu 
veelgeziende, E-Choppers. Vanaf het 
eerste moment dat wij zijn begonnen 
met deze ondernemingen, maakten 
wij omzet. Dit jaar zijn we met 900% 
gegroeid. De coronacrisis is bij ons 
een positieve factor geweest. Mensen 
vierden hun vakantie in Nederland, 
waardoor we meer E-Choppers 
konden verhuren én fietsen konden 
verkopen.”

“Ik ben al vanaf jongs af aan bezig 
met ondernemen. Op dit moment 
heb ik mijn handen vol met de Base 
Academy. In mijn onderneming pas 
ik veel dingen toe die ik vanuit mijn 
opleiding, Communicatie Multimedia 
Design, heb geleerd. Op de opleiding 
werken we met Design Based 
Education met een focus op Design 
Thinking. Dit model deel ik door 
middel van mijn onderneming met 
het basisonderwijs én het middel-
baaronderwijs. Ik geef bij diverse 
opdrachtgevers les aan de hand 
van dit nieuwe model. Ik werk heel 
probleemgericht met de leerlingen, 
door ze te laten werken met concrete 
probleemstellingen met een focus 
op de problematiek waar zij over 
moeten leren. De leerlingen werken 
hierdoor niet meer vanuit het korte 
termijn geheugen, maar worden 
op lange termijn gestimuleerd om 
nieuwe kennis direct toe te passen. 
Een paar maanden na het opzetten 
van mijn onderneming maakte ik al 
omzet. Vanaf het moment dat ik werk 
aangeboden kreeg vanuit meerdere 
scholen, wist ik dat mijn onderneming 
succesvol verliep. Daarna kreeg ik al 
snel meerdere vaste klanten.”

“Ik heb nu bijna twee jaar een eigen 
onderneming. Ik ben gestart met 
een eigen Instagram account waarop 
ik mijn afvalproces wilde bijhouden. 
Dit was voor mij een stok achter de 
deur, zodat ik niet ging stoppen met 
afvallen. Mijn Instagram account 
groeide al snel. Daarna kreeg ik 
mijn eerste samenwerkingen met 
diverse bedrijven. Wat startte als het 
promoten van producten die ik gratis 
ontving, groeide al snel uit naar 
geldbedragen voor mijn promotie. 
Ondertussen ben ik ingeschreven bij 
de KVK om het makkelijker te maken 
voor bedrijven. Het combineren 
van deze onderneming met andere 
verplichtingen zoals stage en school 
is goed te doen. Doordat ik mijn 
eigen baas ben, ben ik ook de baas 
over mijn eigen tijd.”

Buck van der 
Weerd 
Commerciële Economie

Romy Braun
Leisure & 
Events Management 

Base Bunder
Communicatie Multimedia 
Design

76

“Ik onderneem met de dag en 
laat mijn verwachtingen geen  
roet in het eten gooien.”

Marije Verhoef

Ellen Trap
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“Ik had al een onderneming voor 
dat ik begon aan mijn huidige 
studie Integrale Veiligheidskunde. 
Samen met twee andere jonge 
ondernemers heb ik SolTectum 
opgestart. SolTectum voorziet de 
consument van advies en kennis met 
betrekking tot zonnepanelen. Ook 
houdt SolTectum zich bezig met 
de installatie van zonnepanelen. 
Na drie maanden kwam de eerste 
omzet binnen en daarna is het 
bedrijf snel gegroeid. Toen we 
SolTectum aan het opstarten 
waren kwamen we na een goede 
maand bellen met leveranciers en 
gesprekken met concullega’s,  er 
al snel achter dat ons bedrijf en 
concept succesvol zou worden. 
Ondertussen bestaat SolTectum 
1,5 jaar en hebben we al diverse 
pieken en dalen meegemaakt. Hier 
hebben we van geleerd, waardoor 
we uiteindelijk nog sneller zijn gaan 
groeien. Tot op heden draait ons 
bedrijf uitstekend en hebben we 
veel personeel en installateurs die in 
heel Nederland hun werkzaamheden 
uitvoeren. Ben jij ook nieuwsgierig 
naar zonnepanelen of heb je vragen? 
Zoek SolTectum op, op Facebook of 
Instagram.”

“JaDa Consumentenartikelen 
heeft een bijzondere missie. Ik wil 
namelijk dat niemand meer zonder 
stroom zit onderweg, zonder dat 
dit ten koste gaat van het milieu. 
Ik hou van een uitdaging én van 
mensen helpen, dus dit was voor mij 
de perfecte reden om mijn eigen 
onderneming te starten. Samen met 
mijn broer geef ik gratis advies aan 
klanten. Dit vind ik zelf een van de 
leukste dingen om te doen binnen 
mijn bedrijf. Ik ben sterk van mening 
dat iedereen zijn steentje bij moet 
dragen aan een beter milieu. 
Daarom lever ik groene stroomvoor-
zieningen voor boten en caravans. 
Ik krijg geregeld goede reviews 
en positieve berichten van mijn 
klanten. Dit geeft mij ontzettend 
veel motivatie om mijn bedrijf nog 
succesvoller te maken. Uiteindelijk 
weet je van tevoren natuurlijk nooit 
100% zeker of een bedrijf goed gaat 
lopen, maar door een goede aanpak 
en genoeg doorzettingsvermogen 
kan je jouw doelen bereiken.“

Stefan Mol 
Integrale Veiligheidskunde

David de Waal 
Ondernemerschap 
en Retail Management

Damian Zondervan en 
Arjen Dijkstra
Ondernemerschap 
en Retail Management

“Van tevoren weet je nooit 100% zeker of 
een bedrijf goed gaat lopen, maar door slim 
te werken en door te zetten hebben wij onze 
doelen kunnen bereiken.” - David de Waal

“Samen spelen wij in op de toekomst 
van de detailhandel. We kijken 
naar de mogelijkheden voor het 
verbeteren van de huidige vorm van 
winkelen. Dit proberen we aan de 
hand van allerlei soorten ICT-oplos-
singen. Op dit moment leggen we 
vooral de nadruk op artificial narrow 
intelligence. Dit is een computersy-
teem dat zorgt voor optimalisatie 
van bijvoorbeeld de inkoop van 
producten. In de toekomst gaan 
we ons ook richten op het verlagen 
van kosten binnen de retail. Op dit 
moment ligt onze focus bij het 
personeelstekort in de detailhandel. 
Door dit tekort liggen er kansen om 
vernieuwingen in de werkwijze door 
te voeren. Doordat de kosten de pan 
uit rijzen én de winst afneemt is het 
naar onze mening hoog tijd voor een 
nieuwe fase. Daarom willen wij hier 
verandering in brengen.”

“Met ons bedrijf VIMA-kleding 
bedrukken wij kleding op aanvraag. 
We hebben veel opties voor het 
bedrukken van kleding. Zo kan je 
jouw eigen ontwerp insturen, maar 
wij zijn zelf ook creatief ingesteld. 
Zo kunnen wij voor jou een ontwerp 
maken. We hebben de droom om 
onze eigen kledinglijn op te starten. 
Maar hiervoor hebben we nog de 
juiste ervaring en een buideltje 
geld nodig. We proberen ons 
plekje binnen de mode-industrie te 
veroveren om vervolgens over een 
jaar een professionele kledinglijn 
neer te zetten. Voor nu gaan we ons 
eerst ontwikkelen, door onze kennis 
bij te spijkeren.”  

“Mijn bedrijf Sociaal Antwoord is 
een jong bedrijf dat zich inzet voor 
kwetsbare groepen. Met dit bedrijf 
probeer ik de digitale wereld en 
de echte wereld met elkaar te 
verbinden. Mijn onderneming valt 
binnen het sociale domein. Ik maak 
digitale applicaties die gebruikt 
kunnen worden voor therapie, 
onderwijs of ter bevordering 
van het welzijn van kwetsbare 
groepen. Het idee is ontstaan 
vanuit de praktijk. Bij veel sociale 
organisaties wordt de potentie van 
digitale middelen niet optimaal 
benut. Toch zie ik hier veel kansen. 
Denk aan de ontelbare welzijn 
apps of digitale rekenspelletjes 
die je op de basisschool hebt 
gespeeld. Met Sociaal Antwoord 
breng ik hun eigen initiatieven uit 
en maak ik maatwerkapplicaties 
voor andere sociale ondernemers. 
Mijn eerste klant kreeg ik één 
week na mijn inschrijving bij de 
KVK. Doordat ik mijn netwerk 
goed ingezet had kon ik direct 
aan de slag. Uit ervaring weet ik 
dat applicaties en social work erg 
goed samengaan, mijn opleiding 
geeft me nieuwe invalshoeken voor 
mijn onderneming.”

“Ik ben begonnen met Apply 
Students om studenten uit te 
dagen om te kijken waar ze nou 
écht goed in zijn. Zelf wist ik niet 
goed wat ik wilde gaan doen na 
mijn studie. Ik heb het gevoel 
dat de banen die bij mijn studie 
horen niet goed aansluiten op mijn 
sterke eigenschappen. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat ik ben gaan 
ondernemen tijdens mijn studie. 
Het is belangrijk dat je werk doet 
waar je energie van krijgt. Hierdoor 
krijg je meer motivatie om door te 
gaan als je onderneming, of baan 
een tegenslag krijgt. Zelf ben ik 
ontzettend leergierig en continu 
op zoek naar nieuwe kennis een 
vaardigheden. Ik ben geïnteres-
seerd in wat mensen uniek maakt, 
waardoor ik snel zie waar mensen 
goed in zijn. Deze kwaliteiten zet ik 
in bij Apply Students. Samen met 
de studenten gaan we op zoek naar 
een geschikte freelance opdracht, 
waar ze alle vrijheid krijgen om het 
probleem van de opdrachtgever op 
te lossen. Door diverse brainstorm-
sessies, het inzetten van design 
thinking en heel veel sticky notes 
kan ik de studenten begeleiden om 
het doel van de opdrachtgever te 
behalen.”

Vincent Solleveld en 
Mark van Hengstum 
Alumni International 
Leisure & Events 
Management

Niels Reinders 
Maritieme Techniek

Rutger Klamer 
Social Work

9

“Van tevoren weet je nooit 100% zeker of 
een bedrijf goed gaat lopen, maar door slim 
te werken en door te zetten hebben wij onze 
doelen kunnen bereiken.”

David de Waal
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“Ik ben vanaf jongs af aan bezig 
geweest met video. Dit is dan 
ook  de reden dat ik gestart ben 
met Moorredia. Ik ben gespecia-
liseerd in het maken van video’s 
voor bedrijven die de aandacht 
trekken van de kijker. In 2018 ben 
ik begonnen met het maken van 
omzet. Ik werkte toen nog voor 
een lager tarief. Toen ik na een 
tijdje meer ervaring op had gedaan, 
ben ik aan de slag gegaan met de 
rebranding van mijn bedrijf. Een 
nieuwe naam, nieuwe tarieven en 
een nieuwe website. In januari 2021 
kwam daaruit Moorredia. Ik kreeg 
steeds meer vaste klanten, zoals de 
Gemeente Leeuwarden. Hierdoor 
hoefde ik al gauw zelf niet meer 
op zoek naar nieuwe klanten. In de 
toekomst wil ik mijn diensten verder 
uitbreiden naar een marketing- en 
communicatiebureau, waarbij video 
nog altijd een belangrijk plekje 
krijgt.”

“Op mijn twaalfde ben ik gestart 
met mijn eigen blog. Het was toen 
een behoorlijke trend om je eigen 
blog te hebben. Op een gegeven 
moment werd ik benaderd voor 
diverse samenwerkingen. Dit liep 
erg goed. Hierdoor heb ik op mijn 
zeventiende een aanbod gekregen 
voor diverse freelance opdrachten. 
Nu heb ik mijn eigen bedrijf in 
communicatieve werkzaamheden, 
zowel intern als extern. Ik kreeg na 
een tijdje steeds meer aanvragen 
via mijn kenniskring. Niemand vond 
mijn uurloon gek. Dit was voor mij 
het besef dat ik het geld waard ben. 
Dat is echt een magisch gevoel.”

“We zijn begonnen met onder- 
nemen met een doel voor ogen: 
financiële vrijheid. We willen beiden 
niet voor een baas werken. Het hele 
9 tot 5 stramien, lijkt ons helemaal 
niks. Daarom zijn we 1,5 jaar geleden 
begonnen met dropshippen. Dit liep 
erg goed, maar het gaf ons geen 
voldoening. We gingen al snel op 
zoek naar de volgende uitdaging. In 
november 2020 zijn we begonnen 
met ons kledingmerk Tango-Turtle. 
De omzet volgde al snel. Alles leek 
voor de wind te gaan. Tot Facebook 
besloot om onze advertentieac-
counts te blokkeren. Dit was voor 
ons gelijk een dieptepunt. We 
moesten hierna opnieuw beginnen 
met het opbouwen van onze omzet. 
Toch blijven we doorgaan met deze 
uitdaging. Die ene keer dat we ‘s 
ochtends wakker werden en  het 
bleek dat er al 20 aankopen op de 
website waren gedaan was voor 
ons genoeg motivatie om door te 
zetten. Dit businessmodel werkt 
voor ons erg goed.”  

Loeka Bles 
en Randy Fidan 
Ondernemerschap en 
Retail Management

Larissa de Vos 
Communicatie

10

Fians Moorrees 
Communicatie

“Niemand vond mijn uurloon gek. Dit was 
voor mij het besef dat ik het geld waard ben. 

Dat is echt een magisch gevoel.”

Larissa de Vos
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“Samen hebben wij de onderneming 
Solon Financieel Kompas. Meestal 
wordt onze onderneming Solon 
genoemd. We zijn ervan overtuigd 
dat een goed begin met geld goud 
waard is. De maatschappij wordt 
met de dag complexer en er wordt 
steeds meer van mensen verwacht. 
Deze ontwikkeling zal zich blijven 
doorzetten en wij willen iedereen 
een kans bieden voldoende kennis 
en vaardigheden te ontwikkelen 
om op financieel gebied boven 
water te blijven. Wij geloven dat 
door het versterken van deze 
kennis en vaardigheden we mensen 
empoweren om regie te nemen 
over hun leven en te focussen op 
ambities en dromen.

De naam Solon Financieel Kompas 
hebben we twee jaar geleden 
bedacht. We hebben gekeken 
naar welke uitstraling de naam 
heeft. Daarbij wilden we dat het 
simpel zou klinken en dat het 
autoriteit uitstraalt. Online zijn we 
een zoektocht gestart naar Griekse 
filosofen, omdat de dingen waar 
we mee bezig zijn aansluiten bij 
de oude Griekse klassieke filosofie. 
Solon is  een Griekse filosoof 
uit Athene die zich bezighield 
met schulddeling. We hebben 
onderzoek gedaan en daaruit 
bleek dat alles wat met schulden 
te maken heeft online te vinden 
is. Maar waar het vaak misgaat is 
dat de informatie verstrooid is en 
moeilijk geformuleerd is, waardoor 
het lastig te begrijpen is. Wij 
proberen de informatie op één 
plek te krijgen en te vertalen naar 
duidelijke taal.

Ik, Orlando, heb de onderneming  
eerst alleen opgestart. Vanuit mijn 
eigen opvoeding kreeg ik weinig 
mee aan financiële geletterdheid. 
Dit zorgde ervoor dat ik financiële 
uitdagingen had toen ik net 18 werd. 
Ik kreeg ineens mijn eigen financiële 
verantwoordelijkheden. Door mijn 
gebrek aan kennis over dit onderwerp 
raakte ik meteen in de schulden. 
Ditzelfde fenomeen kwam ik tegen bij 
mensen uit mijn directe omgeving. Ik 
vroeg me af waarom deze basiskennis 
niet geleerd werd op de basisschool. 
Dit heeft mij geïnspireerd om me 
in het vraagstuk te verdiepen. Na 
twee jaar heb ik Solon Financieel 
Kompas opgericht, met de missie om 
iedereen te voorzien van een basis 
aan financiële geletterdheid. Samen 
met Thom ben ik verder gaan bouwen 
aan de onderneming.  

Het opstarten van onze onderneming 
heeft ons geleerd om verantwoor-
delijkheid te nemen over ons eigen 
leven. We realiseren onze doelen en 
ambities stapsgewijs en vergroten 
ons netwerk en kennis. In de 
toekomst hopen we te groeien tot 
een grote organisatie met meerdere 
medewerkers die met content, 
lesmateriaal, podcasts, blogs en 
andere creatieve manieren financiële 
geletterdheid onder de aandacht 
brengen. Ook willen we coaching, 
projectmatige activiteiten, diensten 
en producten aanbieden om onze 
missie te realiseren.”

Een andere valkuil is dat alles 
tegenwoordig online gebeurt. Je 
gaat niet meer makkelijk fysiek 
in gesprek met een medewerker. 
Daarom willen wij in de toekomst 
informatie op verschillende  manier- 
en verspreiden, zodat mensen het 
zelf altijd terug kunnen vinden. Ook 
is het ons doel om op te trekken 
met het onderwijs. Jonge mensen 
leren op deze manier vroeg hoe 
ze met geld moeten omgaan. 
We zijn nu aan het kijken hoe we 
onze workshops goed kunnen 
ontwikkelen, zodat ze écht iets te 
bieden hebben aan mensen. Door 
het Center for Entrepreneurship 
kunnen we nu afstuderen in ons 
eigen bedrijf. We richten ons nu op 
het ontwikkelen van de workshops 
én zijn bezig met het maken van 
een survival gids als nieuw middel 
die we kunnen aanbieden. De 
grootste uitdaging zit hem voor 
ons in het regelen van financiering. 
We hebben bewust gekozen om 
de workshops gratis te geven 
om zoveel mogelijk jongeren te 
bereiken. De financiering proberen 
we daarom extern te regelen. Dit 
is voor ons nog een uitdaging. 
We vinden het belangrijk dat alle 
middelen en workshops gratis 
blijven, zodat het voor iedereen 
beschikbaar blijft. We proberen 
via gemeenten, fondsen en andere 
partijen het financieel te regelen. 

We hebben ons samen aangesloten 
bij het CFE om gebruik te maken 
van de fysieke ruimte waar we aan 
onze onderneming kunnen werken. 
Ook vinden we het belangrijk om 
medeondernemers te ontmoeten 
en met ze te sparren. Wanneer 
je aan iets nieuws begint bij je 
onderneming of vastloopt kun je op 
een laagdrempelige manier mensen 
vragen die dit al eens hebben 
gedaan. Zo kom je weer verder. 
Het CFE is een handig netwerk om 
je organisatie te verbreden en te 
linken met nieuwe interessante 
connecties. 

Orlando Cecilia en 
Thom van der Leest
Social Work
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“Ik heb het altijd leuk gevonden om 
zelf geld te verdienen en dingen 
te maken. Daarom startte ik zo’n 
twee jaar geleden met mijn eigen 
sieradenbedrijf. Door tijdgebrek 
moest ik daar na een half jaar mee 
stoppen, maar inmiddels ben ik 
weer opnieuw begonnen met een 
eigen vintage kledingwinkel en 
verkoop ik kleding van merken zoals 
Nike, Adidas, Champion en Levi’s. 
Ik houd van oude collecties. Mijn 
bedrijf groeit steeds meer en dit 
geeft mij veel energie en motivatie 
om nog verder uit te breiden in de 
toekomst.”

“Met mijn bedrijf help ik mensen 
om hun talenten en kwaliteiten 
te (her)ontdekken en deze in te 
zetten om in hun kracht te komen 
staan. Op dit moment doe ik dit 
alleen, als zzp’er, maar ik hoop dit 
later te kunnen uitbreiden met een 
team. Om ervoor te zorgen dat 
mensen meer in hun kracht gaan 
staan is een growth mindset een 
pre. Dit is een mindset die gericht 
is op mogelijkheden, groeikansen 
én succes. Ik coach mijn cliënten 
in het bereiken van deze growth 
mindset. Op dit moment heb ik een 
samenwerking met een jongeren 
advies en coaching bureau in 
Groningen. Zo kan ik jongeren, 
van 23 - 27 jaar, optimaal helpen. Ik 
ben ook bezig met het ontwikkelen 
van een tool voor jongeren 
zonder startkwalificatie en met 
afstand tot de arbeidsmarkt. Ik 
wil graag helpen om hen weer te 
re-integreren in de maatschappij. 
Zo kan ik de jongeren vooruit 
helpen.” 

“In 2016 ben ik begonnen met 
Bagging Around. Een webshop 
waar je onder andere canvas 
tassen, make-up tasjes en kaarten 
kan kopen. De spullen verkoop 
ik via een creatieve marktplaats, 
Etsy. De eerste dag nadat ik mijn 
webshop had gelanceerd, kreeg 
ik al een aankoop vanuit Ijsland. 
Dit was voor mij de bevestiging 
dat ik met iets gaafs begonnen 
was. Ik maak mensen echt blij met 
mijn producten. Ik haal dan ook 
veel energie en voldoening uit de 
recensies van mijn klanten. Zo heb 
ik een keer tassen gemaakt voor 
een bruidsfeest in Amerika. Na 
een paar weken kreeg ik foto’s van 
alle bruidsmeisjes met de tassen. 
Dat is toch geweldig? Voor mij is 
het financiële gedeelte wel een 
uitdaging. Gelukkig krijg ik genoeg 
hulp vanuit mijn omgeving om mijn 
bedrijf succesvol te maken. Mijn 
moeder helpt me geregeld met 
het inpakken van bestellingen. 
Hierdoor kan ik de drukke periodes 
gemakkelijk doorkomen.”

Wietske Ypma 
Communicatie

Elbrich Abma
Communicatie

Mariam van Banjak 
Social Work
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“Ik was nog maar een jong mannetje 
toen ik erachter kwam dat ik een 
ondernemend persoon ben. Toen ik 
acht jaar was bracht ik al, tegen een 
kleine vergoeding, glas voor mensen 
in de straat naar de glasbak. Dit was 
mijn eerste aanraking met onderne-
merschap. Ik kreeg de smaak te 
pakken en wist het zeker: ik wil gaan 
ondernemen. Ondertussen heb ik 
meerdere bedrijven, grotendeels 
in de IT-sector. Denk hierbij aan 
bedrijven die apps en websites 
ontwikkelen. Vanaf het moment 
dat ik ben gestart als ondernemer 
maakte ik omzet. Ik ben ontzettend 
trots op wat ik heb opgebouwd. Het 
is met een van mijn bedrijven gelukt 
om binnen twee maanden te groeien 
van 100 aangesloten webshops, naar 
900 aangesloten webshops. Dat was 
voor mij het moment dat ik wist dat 
mijn onderneming succesvol is.”

“Ik ben eigenaar van Werkbron, 
een recruitmentbureau dat 
zich specialiseert in het werven 
van IT-specialisten en digital 
marketeers. Een dag na mijn 
achttiende verjaardag heb ik me 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Destijds was mijn 
bedrijf geen recruitmentbureau, 
maar wilde ik mijn eigen drankjes 
op de markt brengen. Het idee van 
een recruitmentbureau is in 2018 
ontstaan. Ik heb geen spijt van mijn 
keuze. Het Center for Entrepreneur-
ship heeft mij ontzettend geholpen 
om mijn bedrijf succesvol te maken. 
Tijdens mijn derdejaarsstage heb ik 
ook stagegelopen in mijn bedrijf. 
Dit was zonder het CFE niet 
mogelijk geweest.”

“In januari 2020 heb ik mijn eigen 
administratiekantoor, Financeker, 
geopend. Dit kon ik met veel 
vertrouwen doen, door mijn 
ervaringen bij de opleiding mbo 
Bedrijfsadministratie. Ik richt me 
met mijn kantoor op startende 
ondernemers en eenmanszaken. 
Zo kan ik ondernemers helpen 
door alle administratieve taken uit 
handen te nemen. Nadat ik aan de 
slag ging voor mijn eerste klant, 
ging het als een lopend vuurtje. 
Zo groeide Financeker snel door. 
Er wordt steeds meer expertise 
van me verwacht, maar gelukkig 
leer ik elke dag bij. Op dit moment 
ben ik, via het CFE, stagiair binnen 
mijn eigen onderneming. Ik ben 
druk bezig met het schrijven van 
een bedrijfsplan over de toekomst 
van de huidige boekhouder.”

Mark Bunt 
HBO-ICT

Sven Tjeerdsma 
Finance & Control

Micheal Kirlew 
Bestuurskunde Overheids- 
management

13
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“Begin 2021 heb ik Yourt & 
more opgestart. Yourt & more 
biedt Jersey yoghurt specials en 
smoothies aan. Dit jaar mag ik 
voor het eerst op de badplaats van 
Callantsoog staan met mijn winkel. 
Voor mij is dit een spannende 
keuze. Op dit moment is het 
Covid-19 virus nog altijd aanwezig, 
waardoor er veel onzekerheid is 
of je wel of niet in de toeristische 
sector kan werken. Toch heb ik 
de knoop doorgehakt. Ik ben 
begonnen aan een geweldig 
avontuur! 

In september 2019 ben ik begonnen 
aan de studie AD ondernemer-
schap & Retail Management. 
Ik startte met een grote groep 
enthousiaste medestudenten die 
net als ik de droom hebben om 
te gaan ondernemen. Vanaf dag 
1 heb ik mijn idee gedeeld met 
diverse docenten. Ik had er het 
volste vertrouwen in dat ik mijn 
eigen ontbijt- en lunchroom ging 
openen. 

Leanne Burger
Alumnus 
AD Ondernemerschap 
en Retail Management

Halverwege het eerste jaar kwam 
de coronacrisis in beeld en mocht 
ik niet meer naar school. Helaas 
heeft dit er bij mij voor gezorgd dat 
de motivatie behoorlijk wegzakte. 
Eerst dacht ik een korte vakantie te 
krijgen van school, maar niks was 
minder waar. We moesten door. 
Alles oppakken en voorbereiden 
voor het tweede jaar. 

Dit was voor mij de tijd om een stage 
te gaan zoeken. Voorheen heb ik hier 
nooit moeite mee gehad. Ik wist wat 
ik wilde en heb contact opgenomen 
met diverse bedrijven. Toch werd 
ik nergens aangenomen. Er waren 
teveel onzekerheden rondom het 
coronavirus, waardoor bedrijven het 
niet aandurfden om stagiaires aan 
te nemen. Ze waren erg bang om 
te moeten sluiten. 

Gelukkig kreeg ik veel hulp vanuit de 
opleiding om toch door te zetten. 
De docenten zijn erg meelevend 
met de studenten. De docenten 
wisten van mijn idee om mijn eigen 
onderneming op te starten. Hierdoor 
kwam de mogelijkheid om stage te 
lopen in mijn eigen onderneming. 
Dat leek mij perfect, ik had op dat 
moment alleen nog geen bedrijf. 

Dit was hét startschot van Yourt & 
more. In mijn tweede jaar van de 
studie ben ik stage gaan lopen in 
mijn eigen onderneming. Ik kreeg 
vanuit de opleiding een begeleider, 
maar ook vanuit het CFE. Dit was 
de eerste aanraking die ik had 
met de community. Ik vond het 
super leuk om samen te kunnen 
werken met zoveel verschillende 
ondernemers. Iedereen heeft een 
ander bedrijf, maar toch kunnen 
we elkaar goed ondersteunen. 
Zo is de ene ondernemer verder 
dan de ander, maar door de 
brainstormsessies worden alle 
problemen aan het licht gebracht. 
Ook komt er altijd een oplossing 
uit. Zeker met zoveel ondernemers 
bij elkaar. Dit is dé reden dat ik 
ben aangesloten bij het CFE. Het 
samen zoeken naar oplossingen 
spreekt mij ontzettend aan. Helaas 
werden er tijdens mijn studiejaar, 
vanwege het coronavirus, 
weinig evenementen op locatie 
georganiseerd. Ik heb er wel een 
paar bijgewoond en hier kreeg ik 
veel inspiratie van. 

14

O p  h e t  m o m e n t  b e n  i k 
afgestudeerd aan NHL Stenden, 
maar ik maak nog altijd gebruik 
van het CFE. Zo volg ik de 
community op social media 
en ben ik aangesloten bij de 
WhatsApp groep. Zo kan ik altijd 
terecht als ik vragen heb. Ik heb 
voornamelijk gebruik gemaakt 
van de energie en tips van de 
medeondernemers. Dit hielp mij 
ontzettend om diverse hobbels te 
overwinnen. In de toekomst hoop 
ik nog steeds enthousiast te zijn 
over ondernemen. Ook hoop ik 
dat er tegen die tijd een tweede 
vestiging is geopend van Yourt & 
more. Ik wil ook niet te hard van 
stapel lopen, want: hardlopers 
zijn doodlopers. Ik probeer alles 
zo goed mogelijk uit te voeren en 
erachter te komen wat de goede 
en minder goede keuzes zijn 
geweest. Tot nu toe heb ik alleen 
maar goede keuzes gemaakt, 
namelijk het aangaan van het 
avontuur met Yourt & more. 

Als ik nu naar mezelf kijk dan heb 
ik een ontzettend grote groei 
doorgemaakt. Ik was eerst erg 
onzeker over mijzelf. Nu voer ik 
gesprekken met vertegenwoor-
digers, leveranciers en geef ik 
duidelijk mijn grenzen aan. 

15

Voor spannende momenten weet 
ik me nu beter voor te bereiden. 
Ik ben ontzettend trots op mezelf 
en op wat ik heb neergezet. 
Tijdens de coronacrisis heb ik 
mijn studie afgerond en een 
eigen onderneming opgestart. 
Natuurlijk heb ik ook tegenslagen 
gehad, maar er was altijd genoeg 
positiviteit  om hiermee om te 
gaan. 

Als afsluiting zou ik graag een 
tip achter willen laten voor de 
medeondernemers. Blijf dicht bij 
jezelf, dicht bij je product. Alleen 
als jij volledig achter je product 
staat, verkoop je het met de passie 
die je er ook instopt.”

“Blijf dicht bij jezelf, dicht bij 
je product. Alleen als jij 
volledig achter je product 
staat, verkoop je het met de 
passie die je er ook instopt.”

Leanne Burger
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“Sinds 2018 ben ik trotse eigenaar 
van Red Moon Teksten. Ik ben 
al begonnen met ondernemen 
voordat ik begon aan de opleiding 
Communicatie. Schrijven is altijd al 
een van mijn passies geweest. Ik 
had alleen nooit verwacht dat ik hier 
mijn eigen bedrijf in kon opzetten. 
Nu heb ik meerdere jaren ervaring 
met het schrijven van allerlei diverse 
teksten. Mijn eerste klant kwam per 
toeval aanwaaien. Ik heb mijn eigen 
blog, deze had de klant gevonden. 
Hij vroeg of het mogelijk was om 
ook voor zijn bedrijf te schrijven. 
Van het een kwam het ander en 
nu ben ik al een tijdje eigenaar van 
mijn eigen onderneming. Als ik ben 
afgestudeerd ga ik me 100% inzetten 
voor mijn eigen bedrijf, daar heb ik 
nu al zin in!”

“Vorig jaar ben ik naast mijn 
opleiding Communicatie, mijn 
eigen bedrijf MA’DE ontwerp 
gestart. Dit is een grafisch bedrijf 
waar ik onder andere huisstijlen, 
reclame-uitingen en illustraties 
ontwerp. Ik had al langer het 
idee om een eigen bedrijf te 
beginnen, maar het heeft even 
geduurd voordat ik hier klaar voor 
was. Nadat ik mijn mbo-diploma 
heb gehaald en door ben gaan 
studeren, kwam dit vertrouwen in 
mijzelf. Nu lopen de opdrachten 
snel binnen. Voornamelijk het 
plannen is voor mij een uitdaging. 
Met een drukke schoolagenda én 
een eigen bedrijf zit je agenda al 
snel vol. De tofste opdracht die ik 
op dit moment heb is voor LinKk 
Magazine. Hier mag ik maandelijks 
een gedicht illustreren. Vroeger las 
ik dit magazine zelf, nu zie ik mijn 
eigen illustraties erin terug.”

“Wij wisten vanaf het begin al zeker 
dat we ooit ons eigen bedrijf wilden 
beginnen.  Al snel bedachten we 
ons; waarom wachten tot het 
goede moment? We kunnen het 
ook nu doen! Daarna zijn we actie 
gaan ondernemen. we hebben 
verschillende mogelijkheden 
bedacht en zijn uiteindelijk tot 
de conclusie gekomen om een 
e-commerce bedrijf te starten. 
We zijn allebei gefascineerd 
door fitness. Ook vinden we een 
voedzaam dieet erg belangrijk. 
Dat is immers een hele belangrijke 
factor om resultaat te zien als je 
sport. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om een draagbare blender 
te promoten met gemakkelijke 
en heerlijke recepten om hem in 
gebruik te nemen. De Genshaker 
is de volgende generatie shaker. 
Gericht op mensen die willen 
afvallen of spieren willen opbouwen. 
Samen werken we graag aan ons 
eigen bedrijf. We ontwikkelen elke 
dag nieuwe vaardigheden en dat is 
voor ons nu al een groot succes.”

Selina Spanhaak 
Communicatie

Norbert Csorba en 
Emilia Viehhauser
International Business

Mathilda Busman
Communicatie
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“Al snel bedachten we 
ons; waarom wachten tot 

het goede moment? Als 
we het nu kunnen doen!” 

Norbert Csorba en 
Emilia Viehhauser
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“Mijn bedrijf Horsefits is een 
Nederlands ruitersportmerk dat 
sinds 10 mei 2021 officieel staat 
ingeschreven bij de KVK. Van kleins 
af aan ben ik al gek op paarden. 
Mijn eigen ruitersportmerk is dan 
ook een droom die uitkomt. Ik kan 
de hele dag op stal zijn zonder mij 
een moment te vervelen. Met mijn 
opleiding Communicatie leer ik 
onder andere hoe ik content kan 
maken voor verschillende social 
media platformen, advertenties op 
te stellen en websites te ontwerpen. 
Hierdoor heb ik mijn eigen bedrijf 
kunnen opbouwen. In mijn vrije 
tijd ben ik actief als hobbyfoto-
graaf en zet ik vaak vriendinnen 
samen met hun paarden op de 
foto. Al deze kennis kan ik goed 
toepassen binnen Horsefits. Zo 
heb ik bijvoorbeeld professionele 
foto’s op mijn webshop en genoeg 
content voor Instagram.”

Anne Kernkamp 
Communicatie

Dennis Bruins 
International Business

“Ik heb mijn eigen e-commerce 
bedrijf via bol.com. Ik heb altijd 
al een ondernemersdrive gehad, 
mede doordat ik uit een onderne-
mersfamilie kom. Nadat ik een jaar 
bij bol.com in Portugal gewerkt 
had, wist ik wat mij te doen stond. 
Ik bied op bol.com een groot 
aantal producten uit verschillende 
branches aan. Mijn voornaamste 
focus  l igt  b i j  zonwer ing , 
garagedeuren en rolluiken. In de 
tussentijd heb ik ook een eigen 
webshop opgericht waarin ik 
samen met een business partner 
make-up producten verkocht.  Dit 
bedrijf is ondertussen verkocht 
aan een concurrent. Bij mij kwam 
de omzet al snel. Bol.com heeft 
een gigantische doelgroep en 
zodra je vindbaar bent ontvang 
je klantbezoeken. Dit was echter 
een peulenschil. Ik herinner mijn 
allereerste maand nog goed. 300 
euro omzet, met kosten van 270 
euro. In principe had ik maar 30 
euro winst.”

“Op dit moment ben ik bezig om 
een bedrijf op te zetten om ervoor 
te zorgen dat cliënten centraal 
gesteld worden binnen de hulp- 
en dienstverlening. Zelf voel ik 
veel onvrede als patiënt binnen 
de GGZ. De ervaringen die ik 
daar opgedaan heb zijn voor mij 
bepalend geweest en hebben een 
diepe indruk achtergelaten. Nadat 
ik na een klinische opname naar 
buiten stapte, wist ik het zeker: hier 
moet en wil ik iets mee. Daarom 
ben ik mijn idee voor een eigen 
onderneming aan het uitdenken. 
Aan de ene kant betekent dit dat ik 
projectmatige innovatieve trajecten 
wil opzetten en begeleiden. Deze 
trajecten wil ik begeleiden op een 
constructatieve manier, waarin de 
beleving van de cliënt voorop staat. 
Dit heeft als doel om de pijnpunten 
bloot te leggen en de hulp- en 
dienstverlening te optimaliseren. 
Daarnaast wil ik ervaringsverhalen 
gaan gebruiken als educatiema-
teriaal, waarbij ik begin met mijn 
eigen verhaal. Hier heb ik vorig jaar 
een subsidieprijs voor gewonnen 
op het GoShort Festival. Ook 
heb ik via donaties een bedrag 
opgehaald om een documentaire te 
realiseren. Deze documentaire is nu 
bijna klaar en zal (hopelijk) dit jaar 
nog in première gaan, waarna het 
uitgezonden zal worden op diverse 
omroepen.”

Lindsay Stegenga 
Social Work
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“Mijn bedrijf heet Your Personal 
Touch. Ik bied ondersteuning op 
het gebied van kleding, interieur, 
het regelen van weekendjes 
weg of cadeautjes en ik ben een 
personal assistent. Ik richt me 
voornamelijk op het regelen van 
dingen waar consumenten geen 
zin of tijd voor hebben, maar die 
wel gedaan moeten worden. Voor 
mijn afstudeeropdracht kreeg ik de 
kans om onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid van een eigen bedrijf. 
Dit was voor mij dé perfecte kans 
om me hier goed in te verdiepen. 
Het leek me altijd al fantastisch om 
mijn eigen onderneming te hebben 
en hier mijn passie in te stoppen. 
Ik ben nog maar net begonnen 
met mijn eigen onderneming. 
In juni 2021 ben ik afgestudeerd 
en sindsdien richt ik me op mijn 
bedrijf. Het ondernemingsplan is 
geschreven, maar de uitvoering 
moet nog van start gaan. Ik heb 
al een paar opdrachten vanuit 
mijn vriendenkring, waardoor ik 
al wat omzet maak. Ik richt me op 
dit moment voornamelijk op het 
uitwerken van alle diensten zodat 
ik in 2022 echt los kan met hopelijk 
(vaste) opdrachten.”

 
“Ik ben een ondernemend type. 
Ik heb een eigen ICT-bedrijf: 
Dynalogical. Daarnaast ben ik 
een singer-songwriter. Twee 
jaar geleden heb ik samen met 
een compagnon Dynalogical 
opgezet. We zagen de kans om 
met onze services de markt te 
veranderen. We bieden laagdrem-
pelige mogelijkheden voor ICT 
van hoogwaardige kwaliteit. 
Door middel van de service 
die we bieden hebben we al 
veel startende ondernemers en 
MKB-bedrijven blij kunnen maken. 
Hier zijn we ontzettend trots op. 
Mijn singer-songwriter carrière 
is ook aan het opbloeien. Ik heb 
al vier singles uitgebracht die op 
MTV Azië en op nationale radio zijn 
gedraaid. Begin 2022 verwacht 
ik een debuut EP uit te brengen 
waarmee ik graag het Benelux en 
daarbuiten wil veroveren.”

Lisette Tolsma 
Ondernemerschap 
en Retail Management

Justin Ripassa 
Alumnus International 
Business 

“Ik liep al een tijdje rond met het 
idee om te gaan ondernemen. 
Dit wou ik uiteraard doen in een 
gebied wat ik zelf erg leuk vind. 
Direct dacht ik aan watersport. Ik 
ben een enorme fan van bootjes 
en ben er al een aantal jaren actief 
in. Daarom ben ik begonnen met 
het verhandelen van boten en 
watersportartikelen. Een tijd terug 
heb ik van al mijn spaargeld een 
tweede bootje gekocht om te 
verhandelen. Al mijn geld zat in 
deze boot. Toen ik de boot had 
opgehaald heb ik hem direct weer 
op marktplaats gezet. Na drie 
dagen had ik mijn geld verdubbeld. 
Met mijn verdiende geld heb ik 
daarna een duurder setje gekocht 
om door te verkopen. Dit is hoe 
mijn handeltje van start gegaan is. 
Toen ik minder moest gaan werken 
bij mijn bijbaan wist ik genoeg, 
mijn handel is succesvol.”

Ewan Hoekstra  
Ondernemerschap 
en Retail Management
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“Al een tijdje liep ik tegen een 
probleem aan met mijn krullende 
haar. Ik heb zoveel verschillende 
producten gebruikt, maar het 
heeft lang geduurd om het juiste 
product te vinden. Ondertussen 
stond mijn kast vol met allerlei 
grote flessen haarproducten, 
waarvan ik er veel niet meer nodig 
had. Daarom ben ik begonnen met 
het maken van samples, van 30 
ml, van bestaande krulproducten 
met mijn bedrijf Curly Samples. 
Zodat mensen die krullend haar 
hebben het geschikte product 
kunnen vinden, zonder grote 
flessen te hoeven aanschaffen. 
Ik wist dat dit idee ging werken. 
Speciale producten voor krullend 
haar zijn ontzettend duur. Zeker in 
vergelijking met normale shampoos 
van drogisterijen. Als je dan voor 
een shampoo en conditioner €30,- 
per stuk kwijt bent, is dit nogal een 
uitgave. Als het product dan niet bij 
je past, was deze uitgave voor niks. 

Ik kreeg het idee door een 
tv-programma: Dragons’ Den. 
Mensen pitchen in dit programma 
hun idee, waarna investeerders 
erop in gaan. Hier zag ik mensen die 
parfum als sample wilden verkopen. 

Dit ging ontzettend goed en bracht 
mij op het idee om hetzelfde te 
doen voor haarproducten.

Ik ben gestart met het verkopen van 
de samples via Instagram. Ik zette 
de prijs onder de post en mensen  
konden mij een privé bericht sturen 
als ze interesse hadden. De prijs 
berekende ik als volgt. Ik deel 
de normale inkoopprijs door de 
hoeveelheid ml die in een sample 
gaat. Nu vraag je je misschien af, 
hoe maakt ze dan winst? Ik koop 
grote hoeveelheden haarproducten 
in bij consumentenwebshops. Door 
dit te doen kan ik winst maken. De 
verkoop van de samples startte 
eigenlijk vrijwel direct, in de 
eerste week had ik al verkopen. 
Ondertussen heb ik mijn eigen 
webshop. Dat was voor mij een 
grote stap. Ik heb deze webshop 
zelf gemaakt via Shopify. Ik hou me 
nu vooral bezig met het marketing 
gedeelte van mijn bedrijf. Dit heb ik 
nodig om meer te kunnen groeien 
en meer te verkopen. Op dit 
moment zit ik rond de 100 verkopen 
per maand. Ik kan hier nog niet van 
rondkomen, waardoor ik dit aantal 
graag verdubbel. Daarom ben ik op 
zoek naar een passende strategie 
voor mijn product. 

Onlangs ben ik naast het verkopen 
van producten, gestart met het 
geven van adviesgesprekken. Zo 
kan ik samen met de klant kijken 
hoe hun haar werkt en welke 
producten daar goed bij passen. 
In de toekomst wil ik ook graag 
doorgroeien naar Duitsland. Ik 
denk namelijk dat daar veel winst te 
behalen valt. Hiervoor moet ik een 
Duitse versie van de website maken. 
Ook wil ik nog een abonnements-
vorm toevoegen waarin mensen 
maandelijks samples ontvangen.

Met andere woorden, ik heb 
genoeg plannen om mijn bedrijf 
nog verder door te laten groeien! 

Ik ben ontzettend blij met 
de diverse reviews die ik heb 
ontvangen van klanten. Ze zijn erg 
positief, waardoor ik weer energie 
en nieuwe ideeën krijg om mijn 
bedrijf te laten groeien. Op het 
moment heb ik 110 producten in 
mijn webshop. Ik kijk goed naar 
de producten die trending zijn en 
speel hierop in. Ook kijk ik geregeld 
bij mijn concurrenten. Wat is hun 
aanpak en strategie? 

Ook ben ik lid geworden bij het 
Center for Entrepreneurship. 
Door mij hierbij aan te sluiten 
kan ik afstuderen in mijn eigen 
bedrijf, onder begeleiding van een 
geschikte coach. Mijn begeleider 
deelt zijn expertise met mij 
wanneer ik vastloop. Zo kan ik 
altijd door. Daarnaast is er een 
groepsapp vol met ondernemers. 
Dit is voor mij ook erg waardevol. 

Tijdens  het  opzetten  van mijn 
bedrijf heb ik geleerd om  door te 
zetten. Ik geloof heel erg in mijn 
eigen idee. Ik zie veel potentie in 
het uitbreiden van mijn bedrijf en 
hoop over 10 jaar nog steeds dit 
bedrijf te hebben. Ik heb ook meer 
lef gekregen door het ondernemen. 
Ik benader sneller mensen, 
waardoor ik meer zelfvertrouwen 
heb gekregen in bijvoorbeeld het 
onderhandelen.”

Merel Mulderij
Ondernemerschap 
en Retail Management
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“Ik ben samen met mijn partner 
Rick Brouwer begonnen met mijn 
onderneming FocusCreatief Media. 
We zijn gestart toen we allebei 
nog studeerden als audiovisu-
eel-specialist. We hebben allebei 
veel passie voor beeld en het 
vertellen van verhalen. Voor ons 
was het een échte no-brainer om 
hier ons werk van te maken. We 
hebben ons in 2019 aangemeld bij 
de KVK en sindsdien werken we 
aan veel diverse opdrachten. 
Ik  werk bi jvoorbeeld aan 
fotografie- en videoproduc-
ties voor zowel particulieren als 
bedrijven. Mijn passie zit echt 
in filmische beelden die een 
interessant verhaal vertellen. 
Denk hierbij aan commercials of 
bijvoorbeeld muziekvideo’s. 

Direct na het opstarten van 
FocusCreatief Media kreeg ik 
een vaste opdrachtgever. Vanaf 
het begin verliep het bedrijf 
redelijk succesvol. Ik kreeg veel 
opdrachten per maand, met dank 
aan onze vaste opdrachtgever. 

De leukste opdracht tot nu toe was 
het maken van een bedrijfsvideo. 
Dit bedrijf heb ik destijds zelf 
benaderd via de mail en ik kreeg 
al snel een enthousiast antwoord.

De opdracht was voor een 
boksschool. Ze wilden graag twee 
video’s. Een was gericht op het 
werven van nieuwe trainers en de 
andere op het werven van nieuwe 
klanten. In de video’s kon ik al mijn 
creativiteit kwijt. De klant had van 
te voren namelijk geen duidelijk 
beeld hoe de video eruit moest 
zien. Hierdoor had ik alle regie in 
handen. De vrijheid die de klant mij 
gunde vond ik bij deze opdracht 
erg prettig. 

Ik heb ook veel geleerd van mijn 
onderneming. Zo ben ik een keer 
vergeten om vooraf een contract 
op te stellen. Voor de opdracht 
mocht ik een video gaan maken 
voor een app. Het bedrijf stelde de 
draaidagen steeds uit, waardoor 
ik veel tijd vrijmaakte zonder dat 
dit nodig was. Met een contract 
staat alles duidelijker op een rij en 
kan je terugvallen op de algemene 
voorwaarden en het contract. Op 
deze manier sta je in je recht. Ik raad 
dit echt aan voor elke ondernemer. 

Via   het   Center  for  Entrepreneur-
ship probeer ik mijn netwerk op te 
bouwen. Ik heb bijvoorbeeld alle 
foto’s uit dit magazine gemaakt. 
Hierdoor heb ik veel nieuwe 
mensen leren kennen én mijn 
netwerk kunnen verbreden. Ook 
probeer ik betrokken te zijn bij veel 
dingen op school, waaronder het 
dreamteam. Dat is een groep met 
studenten van school die promotie-
middelen maakt voor opleidingen 
van NHL Stenden. Hierdoor leer ik 
meer mensen kennen.

Ik krijg veel inspiratie door mijn 
partner Rick. Hij is meer gespeci-
aliseerd in film en de techniek die 
erbij komt kijken en ik ben meer 
gespecialiseerd in fotografie. Zo 
leren we ook veel van elkaar. Ik kijk 
zelf heel erg op tegen Valentina 
Vee. Valentina is een bekende 
film artdirector. Ze plaatst veel op 
social media waar ik inspiratie uit 
kan halen. 

Sinds ik mijn eigen bedrijf gestart 
ben, heb ik een beter inzicht in 
mijn talenten. Ik weet nu beter 
waar ik goed in ben en waar ik 
minder goed in ben. In het begin 
stond ik ook minder sterk in mijn 
schoenen. Nu weet ik beter hoe 
ik een opdracht professioneel kan 
aanpakken en wat mijn expertise 
waard is. Wanneer er iets fout gaat 
waar ik zelf geen invloed op heb, 
blijf ik er rustig onder. 

Ik hoop over een aantal jaren een 
groot netwerk te hebben. Dit wil 
ik opbouwen door veel klanten 
te helpen én contacten te leggen 
met mensen binnen het werkveld. 
Daarnaast wil ik gaan investeren in 
alle materialen die ik wil hebben. 
Ook zou ik graag meer zekerheid 
willen hebben over een deel van 
mijn inkomen. Daarvoor ben ik op 
zoek naar meerdere vaste klanten. 
Maar, dit wil ik niet ten koste laten 
gaan van een grote variatie in 
opdrachten en creatieve vrijheid.”

Roosmarijn 
Jongstra      

Creative Business
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“Op dit moment ben ik aan het 
werk als zelfstandig fotograaf en 
doe ik diverse shoots. Denk hierbij 
aan newborn shoots, familieshoots, 
bruiloften en nog veel meer. Mijn 
interesse in fotografie kwam al op 
mijn twaalfde. Mijn moeder is ook 
fotograaf. Op een dag heeft ze me 
het een en ander uitgelegd over 
de techniek achter de camera. 
Dit vond ik super interessant en 
een nieuwe hobby was geboren. 
Op mijn verjaardag kreeg ik 
mijn eerste compact camera 
en vanaf dat moment was ik 
verliefd op het vak. Aan het begin 
fotografeerde ik van alles en nog 
wat. Later kwam ik achter mijn 
échte passie: het fotograferen 
van mensen. Ondertussen doe ik 
diverse shoots en heb ik mijn eigen 
fotostudio in Makkum. Hierdoor 
geef ik mijn klanten meer opties. 
In 2018 begon ik met het maken 
van omzet. Dit was dan ook het 
moment om mijzelf in te schrijven 
bij de KVK. Daarvoor verdiende 
ik ook een zakcentje, maar vanaf 
dat moment kon ik alles officieel 
doen. Fotografie is voor mij een 
leuke bijbaan naast mijn studie. 
Later wil ik graag parttime kunnen 
fotograferen. Daarnaast wil ik 
parttime aan de slag voor een 
baas.”

Sophie Kroon 
Communicatie 

“In het eerste jaar van de 
opleiding Social Work heb 
ik onderzoek gedaan naar 
problemen binnen en buiten 
de LHBTIQ+ gemeenschap. 
Deze problemen worden steeds 
actueler en jongeren uit deze 
gemeenschap kampen vaak 
met mentale problemen. Ook 
uit eigen ervaring weet ik dat 
er veel onbegrip is voor deze 
gemeenschap. Veel van dit 
onbegrip komt voort uit een 
gebrek aan kennis. Daarom wil 
ik een bedrijf opstarten dat 
op zoveel mogelijk vlakken 
informatie aanbiedt. Denk hierbij 
aan voorlichtingspakketten, 
workshops en een website met 
uitgebreide informatie. Daarnaast 
zit ik te denken aan het maken 
van een anoniem forum, zodat 
iedereen hulp kan vragen. Ik wil 
de kennis op een speelse manier 
aanbieden om zo de drempel 
te verlagen voor jongeren. Op 
deze manier hoop ik dat het 
makkelijker wordt om over 
problemen in deze gemeenschap 
te praten en eventueel hulp te 
zoeken.”

Demi Brink
Social Work

“Afgelopen januari kreeg ik de 
vraag van een schoonheids-
salon in Groningen of ik hun 
social media wilde beheren en 
nieuwsbrieven wilde schrijven. Dit 
verzoek heb ik met beide handen 
aangegrepen, omdat ik alle 
theorie die ik leer op school dan 
in de praktijk kan toepassen. Van 
de schoonheidssalon moest ik me 
wel inschrijven bij de KVK, zodat 
ik ook op papier kon zetten welke 
klussen ik allemaal uitvoerde. Zo 
gezegd, zo gedaan; ik heb me 
ingeschreven als freelancer en 
kan nu eventueel ook andere 
opdrachten doen. Ondertussen 
groeien mijn werkzaamheden bij 
de schoonheidssalon. Zo heb ik 
bijvoorbeeld ook een poster voor 
ze ontworpen. Voor mij voelt dit 
totaal niet als werk omdat ik het 
heel leuk vind om te doen, en het 
geld dat ik ervoor krijg is mooi 
meegenomen.”

Anouck Hoekstra
Communicatie
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Okke de Jonge
Ondernemerschap en 
Retail Management

“Mijn onderneming, Boxo, richt zich 
op het herbruikbaar en efficiënter 
maken van pakmateriaal. Samen 
met twee gedreven ondernemers 
brengen we dit verpakkingsmate-
riaal op de markt voor webshops. 
Voor nu richten we ons eerst op 
verpakkingsmateriaal voor kleding. 
Later wil ik ook verpakkingsmate-
riaal op de markt brengen voor 
andere producten. 

Ik heb het idee gekregen door 
altijd op de hoogte te blijven van 
marktontwikkelingen. Wanneer ik 
tegen dingen aanliep, noteerde ik 
ze. Zo viel uiteindelijk alles op zijn 
plek en ging het lampje branden. 

Er moet verandering komen op het 
gebied van duurzaamheid. Ik denk 
dat we dat allemaal wel kunnen 
inzien. Het veranderen van dingen 
vind ik erg leuk. 

Het is een trend van nu om te 
verduurzamen in vrijwel elke 
sector. Zelf probeer ik ook om 
zo duurzaam mogelijk te leven. 
Dit doe ik door bijvoorbeeld mijn 
afval zoveel mogelijk te scheiden. 
Ik ben er niet heel intensief mee 
bezig, maar met het proces van 
Boxo probeer ik wel alles duurzaam 
te doen. Op deze manier zitten 
er geen haken en ogen aan wat 
betreft duurzaamheid. 

Het verpakkingsmateriaal van 
Boxo is duurzaam omdat het 
hergebruikt kan worden. In plaats 
van de verpakkingen meteen 
weg te gooien, kun je deze tot 
wel 150 keer hergebruiken. Ik 
probeer nu ook het materiaal van 
de verpakkingen zo duurzaam 
mogelijk te maken. Ik produceer 
in Nederland zodat we geen 
transport nodig hebben voor de 
verpakkingen.

Voordat ik begon met ondernemen 
had ik eerst een ander idee. Met 
dit idee kwam ik niet verder. 
Helaas zaten er diverse school-
opdrachten gekoppeld aan dit 
idee. Hierdoor had ik het gevoel 
dat ik niet zomaar kon stoppen. 
Ik weet het nog goed toen mijn 
idee voor het duurzaam verpak-
kingsmateriaal in mij opkwam. Ik 
zat ‘s avonds achter mijn laptop 
te denken: wat moet ik nu? Moet 
ik doorgaan met iets waar ik over 
twijfel of moet ik op zoek naar wat 
anders? In mijn notities had ik al 
mijn ideeën genoteerd. Een tijdje 
geleden had ik kleding besteld die 
ik ontving in hele grote zakken. 

Een deel van het verpakkingsma-
teriaal zag er nog goed uit en een 
ander deel was beschadigd. Helaas 
moest toch alles de container in. 
Dat vond ik ontzettend zonde, 
daarom heb ik het opgeschreven. 
Zo ben ik op het idee gekomen en 
dit heb ik doorgezet.

Het krijgen van nieuwe ideeën 
kan erg lastig zijn. Daarom moet 
je goed kijken wie je klanten zijn. 
Vaak is het belangrijk om je in te 
leven in de gebruikers van het 
product. In ons geval zijn dit de 
pakketvervoerders en hun klanten. 
Het is belangrijk om de behoeftes 
van de gebruikers na te gaan en 
daarop je plan aan te passen. Zo 
heb ik dit zelf ook gedaan. Voor een 
schoolproject ging ik bijvoorbeeld 
naar webshops zelf toe om te 
kijken wat er nog verduurzaamd 
kan worden. Toen vertelden ze mij 
dat alles duurzaam kon, behalve 
het verpakkingsmateriaal. Dit was 
voor mij dé bevestiging.

Iets anders wat ik geleerd heb 
is dat het belangrijk is om soms 
dingen gewoon te laten gebeuren, 
in plaats van je hier druk over te 
maken. Het gaat zoals het gaat. 
Voor mij was dit moeilijk te 
bevatten als een (voormalige) 
control freak. 

Ik ben bij het Center for Entrepre-
neurship gekomen omdat ik 
stage wilde lopen in mijn eigen 
bedrijf. Zo kon ik mijn bedrijf een 
snellere start geven. Hiervoor 
had ik een externe stagebege-
leider nodig. Het CFE voelt voor 
mij als een vangnet. Ik voel me als 
ondernemer veiliger met een groot 
en waardevol netwerk achter de 
hand. Ik kan altijd terugvallen 
op het CFE en ik kan hier al mijn 
vragen kwijt. Bij het CFE kan ik 
netwerken, vragen stellen, kennis 
delen en nieuwe mensen leren 
kennen. 

22

Over 5 jaar streef ik ernaar om 
een succesvol ondernemer te 
zijn met een mooi bedrijf. Een 
bedrijf dat zowel verpakkingen 
als het bezorgen van de pakketjes 
verduurzaamt en efficiënter maakt. 
Ik verwacht tegen die tijd zelf 
minder actief te zijn in Boxo, of 
misschien zelfs helemaal niet meer. 
Er zijn nog een hele hoop andere 
problemen die ik wil oplossen. Dit 
kan zowel onder de naam Boxo als 
vanuit een ander bedrijf.

Ik heb door mijn onderneming 
meer zelfvertrouwen gekregen. 
Ook vind ik het makkelijker om 
buiten mijn comfort zone te 
stappen. Je groeit vaak juist buiten 
je comfort zone! Bijvoorbeeld: 
tegenwoordig zit iedereen te 
typen op zijn of haar telefoon, 
maar wanneer er gebeld moet 
worden vinden mensen van onze 
leeftijd dat vaak eng. Je kan hier 
écht beter in worden, door het 
vaker te doen.”

“Met mijn eigen bedrijf Save the 
Date Weddings functioneer ik 
als weddingplanner en styliste. 
Ik help bruidsparen met het 
organiseren en stylen van hun 
unieke bruiloft. Bij uniek kan je 
denken aan een bijzondere locatie, 
zoals trouwen in het bos of bij 
de boer. Je kan ook denken aan 
unieke entertainment, zoals een 
live painter of een cocktail artist. 
Ik vind het ontzettend leuk wanneer 
een bruidspaar iets anders durft te 
doen dan normaal. Tegenwoordig 
is bij een bruiloft niks meer te gek. 
Van een complete weekendbrui-
loft tot trouwen in Italië, alles kan! 
Mijn leukste ervaring tot nu toe was 
bij mijn eerste bruidspaar en hun 
bruiloft. Tijdens een kennismakings-
gesprek waren ze zo enthousiast 
dat ze direct ja hebben gezegd. Na 
hun bruiloft heb ik een hele goede 
recensie gekregen. Voor mij was dit 
dé bevestiging dat ik hierin verder 
wil.”

Lisanne Kooreman 
Leisure & 
Events Management

“Sinds een aantal jaar ben ik 
fotograaf. Dit wilde ik heel erg 
graag combineren met mijn 
opleiding Social Work. Hierdoor 
kreeg ik het idee om mensen 
in hun eigen kracht te zetten. 
Verder dan dat idee ben ik op 
dit moment nog niet gekomen, 
maar ik weet wel dat ik fotografie 
op verschillende manieren in wil 
zetten. Zo wil ik graag minder 
gerepresenteerde groepen zoals 
de LHBTIQ+ gemeenschap krachtig 
in beeld zetten. Daarnaast ben 
ik heel geïnteresseerd in het 
vastleggen van de diversiteit aan 
relatievormen zoals bijvoorbeeld 
non-monogamie. Ik wil dit 
realiseren door intieme fotosessies 
en misschien zelfs het maken van 
documentaires. Op dit moment 
ben ik bezig met het maken van 
een fotoserie over mijn burn-out.”

Silke Wind
Social Work
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“Met zijn tweeën runnen wij 
Atmorelabels waarbij we kleding-
verhuren. We verhuren hippe, 
jonge designermerken voor de 
modebewuste studenten. Jonge 
meiden ervaren vaak hetzelfde 
probleem. Kleding is te duur, 
zeker als je het maar een paar keer 
draagt. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan kleding die je maar voor één 
event wil dragen. Wij bieden hier 
de ideale oplossing voor. We 
hebben elkaar leren kennen op 
onze opleiding en wisten al gauw 
dat we samen wilden ondernemen. 
Tijdens een meeting bij het CFE 
raakten we aan de praat en 
deelden we onze passie voor 
fashion. Hier is ons idee ontstaan 
om een kledingverhuur bedrijf 
op te zetten. Later kregen we de 
keuze om stage te gaan lopen 
in ons eigen bedrijf. We hadden 
toen nog geen onderneming maar 
gingen de uitdaging graag aan. 
Daaruit is Atmorelabels ontstaan.”

“Baker Branding, dat is mijn eigen 
onderneming. Ik was op zoek 
naar een uitdagende branche om 
mijn onderneming in te starten. 
Sinds die dag ben ik stapje voor 
stapje gaan toewerken naar een 
échte branding en design agency. 
Officieel ben ik gestart op mijn 
19e en sinds een half jaar heb ik 
mijn eerste medewerkster erbij. 
Door veel gratis adviesgesprekken 
te houden groeide mijn kennis, 
zelfvertrouwen en mijn bereik. 
De mond-tot-mond reclame van 
deze gesprekken heeft ervoor 
gezorgd dat ik nu al meer dan 
65 klanten heb mogen helpen. 
Van  bekende artiesten zoals 
Purionthebeat, bekend van zijn 
hit cõno met Jason Derulo, tot 
het opzetten van hele merken, 
van huisstijl tot productverpak-
king. Ik heb zo ontzettend veel 
geleerd van mijn onderneming. 
Eerst wist ik niet eens hoe ik 
om moest gaan met de Adobe 
programma’s, zoals Illustrator. 
Ook had ik de verkoopcharmes 
van een gemiddelde tankstation 
medewerker. Ondertussen is het 
mijn missie geworden om altijd 
meer te leveren dan de klant van 
mij verwacht. Dit is dubbel en 
dwars de moeite waard, zeker 
wanneer ik de blije gezichten en 
vette eindresultaten zie. Ik hoop 
dit nog heel lang te mogen doen!”

Femke Sijpersma en 
Jessy Siemonsma
Ondernemerschap en 
Retail Management 

Peter Bakker
Commerciële Economie
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“Ik ben met de studie Onderne-
merschap en Retail Management 
begonnen omdat die mij alle tools 
en kennis biedt die ik nodig heb 
om succesvol een eigen bedrijf 
te runnen. Begin 2021 ben ik 
een bedrijf gestart waarmee ik 
beschermende kleding produceer 
voor verschillende beroepen en 
branches. Op dit moment is alles 
in volle gang in de ontwikkelings-
fase en verwacht ik begin 2022 de 
markt op te kunnen. Ondertussen 
heb ik mijn team ook al uitgebreid 
met twee mensen. Wij vullen 
elkaar goed aan en hebben samen 
een mooie strategie uitgestippeld. 
Zo kunnen we snel opschalen 
zodra we op de markt zijn. Mede 
hierdoor heb ik ontzettend veel 
vertrouwen in ons ondernemers-
plan en kijk ik vol enthousiasme 
naar de toekomst!”

Jordy van der Zee
Ondernemerschap en 
Retail Management 

“Vanaf het moment dat ik de 
opleiding Online Content Creator 
ging volgen merkte ik al snel dat 
het me heel leuk leek om alle 
geleerde kennis toe te passen 
bij een bedrijf. Hierdoor leerde ik 
verder in de praktijk en bouwde 
ik gelijk een klantenkring op. Zo 
ontstond Wild Content, mijn social 
mediabureau. Inmiddels run ik van 
zes bedrijven de social media en 
krijg ik naast mijn schoolwerk ook 
nog losse opdrachten. Soms vind ik 
het lastig om alles te combineren 
met school, maar ik haal zo veel 
plezier en energie uit mijn bedrijf 
dat ik het voor geen goud zou 
willen missen! Zodra een opdracht 
loopt ben ik vaak al bezig met mijn 
volgende nieuwe idee, en ik zoek 
altijd naar verbetering.”

Jane Heikoop 
Online Content Creator 

@centerforentrepreneurship.frl

@centerforentrepreneurship.frl

Center for Entrepreneurship 
(NHL Stenden)
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FRIESE ZAKEN
Friese Zaken is de netwerkorganisatie voor 
ambitieuze en ondernemende mensen die 
zakendoen in Friesland. Friese Zaken is toekomst-
gericht en zet in op groei. Wil jij afstuderen in 
je eigen bedrijf? Door de samenwerking tussen 
Friese Zaken en het Center for Entrepreneur-
ship is dit meestal mogelijk. Doordat wij een 
ondernemer aan je koppelen die optreedt 
als coach zorgen we ervoor dat jij tijdens je 
afstudeerperiode enorme stappen kan maken. 
Het Center for Entrepreneurship helpt jou graag 
om in contact te komen met Friese Zaken.

JONG ONDERNEMEN 
Stichting Jong Ondernemen heeft het 
programma Student Company ontwikkeld 
en werkt al jaren samen met verschillende 
opleidingen van NHL Stenden. Tijdens 
Student Company ontwikkelen studenten een 
bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een 
collegejaar. Ze verdelen functies, bepalen hun 
doelgroep, brainstormen over hun product, 
schrijven een ondernemingsplan, vergaren 
startkapitaal, verkopen hun product of dienst en 
zorgen voor een financieel overzicht. Studenten 
ervaren zo op een praktijkgerichte manier hoe 
ze een startup op kunnen zetten. Ze ontdekken 
waar hun talenten liggen en welke rol binnen 
het bedrijf zij het leukste vinden. Stichting 
Jong Ondernemen heeft een sterk netwerk met 
bedrijven, instellingen en overheid, lokaal en 
landelijk. In samenwerking met haar partners 
organiseert Jong Ondernemen workshops, 
webinars en evenementen voor studenten 
die deelnemen aan het programma Student 
Company. 

Partners Center for Entrepreneurship

STARTUP PROGRAM 
Startup Program is een online leeromgeving 
voor startende ondernemers gericht op 
impact voor mens, milieu en portemonnee. 
Zo staat er een ruim aanbod van videolessen 
van echte impact ondernemers.  Ook staan 
er diverse cheat sheets om jou structuur te 
bieden in de chaos van ondernemen.   Mocht 
dat niet voldoende zijn, dan garanderen zij 
binnen 1 uur reactie op je business vragen 
te bieden via de 1-op-1 chat. Meer weten 
over het Startup Program?

27

FOUNDED IN FRIESLAND
De gids door het Friese ecosysteem 
voor start-ups en scale-ups. Heb jij een 
innovatieve startup en kan je daar extra 
hulp bij gebruiken? Founded in Friesland is 
de partij die je verder kan helpen. Ze weten 
precies wat er speelt in het Noorden en 
welke partijen jij nodig hebt om verder te 
groeien. Het Center for Entrepreneurship 
heeft een sterke samenwerking met Founded 
in Friesland. Ze zijn een belangrijk onderdeel 
van de programmering van het Center for 
Entrepreneurship. Bekijk de website van 
Founded in Friesland en kom erachter wat 
zij voor jou als (student)ondernemer kunnen 
betekenen!

DE NOORDERLINGEN
De Noorderlingen is een minor voor ambitieuze 
studenten met een eigen onderneming. Vijf 
maanden lang écht werken aan je bedrijf 
of business idee onder begeleiding van 
professionals. Met inspirerende sprekers, 
bijzondere workshops, bedrijfsbezoeken, je 
eigen business coach én toegang tot een enorm 
netwerk van partners krijgen De Noorderlingen 
een stevige duw in de rug op weg naar succes! 
Vragen over financiering, communicatie, of een 
juridisch vraagstuk waarmee je zit? Partners 
als Deloitte, Trip Advocaten, Rabobank en RTV 
Noord helpen je op weg met hun expertise. De 
Noorderlingen heeft vele succesvolle alumni 
en is dé springplank om je bedrijf én jezelf 
als ondernemer te ontwikkelen. Geen kleine 
stapjes, maar grote sprongen! We werken met 
een selectie waarbij we 2x per jaar maximaal 25 
studenten toelaten.

JE PERSOONLIJKE 
ONDERNEMINGSCOACH
Persoonlijke ontwikkeling is een 
belangrijk onderdeel van het Center 
for Entrepreneurship. Het Center 
for Entrepreneurship biedt diverse 
coaches, waaronder docenten, 
studentondernemers en professionals 
vanuit het werkveld. Deze coaches 
zijn ervaren op het gebied van 
ondernemen en beschikken over de 
nodige kennis om jouw bedrijf een 
boost te geven. 
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Locatie Leeuwarden
NHL Stenden Campus
Rengerslaan 8 (0.59)
8917 DD Leeuwarden

Contact
Tel: +31 (0) 88 991 7000
Email: cfe@nhlstenden.com
Website: nhlstenden.com/cfe 

@centerforentrepreneurship.frl

@centerforentrepreneurship.frl

Center for Entrepreneurship 
(NHL Stenden)

Locatie Emmen
NHL Stenden Campus
Van Schaikweg 94 
7811 KL Emmen


