
10-12-2021 13:49 Terugblik Pak je Kans en samenwerking Sportbedrijf Rotterdam

https://mailchi.mp/618bdc66db56/terugblik-pak-je-kans-en-samenwerking-sportbedrijf-rotterdam 1/2

Terugblik Pak je Kans en samenwerking Sportbedrijf Rotterdam  -
december 2021 

View this email in your browser

Terugblik Pak je Kans Arnhem 
In 2020-2021 organiseerden wij de 5e editie van

het succesvolle project Pak je Kans. Een

ondernemingsproject waarbij wij vroegtijdig

schoolverlaters, jongeren die in de bijstand zitten

of (langdurig) werkloos zijn, helpen met een

terugkeer in de werkende maatschappij. Dit doen

wij met het ondernemerschap als uitgangspunt.

Ook deze editie was weer een groot succes met

mooie eindresultaten. Bekijk hier de factsheet. 

In januari 2022 gaan wij opnieuw van start! Dit

keer in de regio Zwolle. Benieuwd naar dit

project? Bekijk onze website.    

De productkaart van stichting The New
Entrepreneur 
Stichting The New Entrepreneur heeft de missie

om het ondernemerschap in Nederland te

stimuleren. Sinds 2012 doen wij dit met een

aantal projecten. Binnen deze projecten zien wij

een grote rol weggelegd voor jongeren en

jongvolwassenen maar ook voor mensen die een

achterstand hebben tot de Nederlandse

arbeidsmarkt. Graag bieden wij deze mensen de

kennis rondom het ondernemerschap en al 9 jaar

lang brengt dat geweldige ervaringen en

resultaten met zich mee. Neem eens een kijkje

op onze productkaart. Mocht u vragen hebben

neem dan contact met ons op. 

The New Entrepreneur en
Sportbedrijf Rotterdam breiden
samenwerking uit 
Binnenkort gaat de derde editie van

Sportondernemer Academy van start. Dit doen

wij in samenwerking met Sportbedrijf Rotterdam.

Naast deze derde editie kijken wij samen met het

Sportbedrijf Rotterdam ook vooruit naar een

succesvolle toekomst vol groei! Wij willen dit

Onze nieuwe stagiair: Max van
Ittersum 
Sinds vorige maand hebben wij een nieuwe

stagiair in dienst! Max zal zich bezighouden met

alle marketing en communicatiewerkzaamheden

van stichting TNE.  

''Ik ben Max van Ittersum, 20 jaar en zit in het

laatste jaar van de opleiding marketing &

communicatie op het Deltion College. Ik loop bij
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bewezen project uitrollen naar meerdere

gemeentes in heel Nederland. Onze missie

daarbij is om de vitaliteit in Nederland door

middel van het ondernemerschap duurzaam te

borgen. Meer hierover lezen? Bekijk dit artikel.

stichting The New Entrepreneur een eindstage

van 20 weken. Ik heb het hier uitstekend naar

mijn zin en kijk er naar uit om ook de komende

tijd de marketing en communicatie van stichting

TNE uit te voeren en verder te ontwikkelen!'' 
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Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Via de onderstaande link kunt u zich afmelden. 
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