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PAK JE KANS – 
ONDERNEMEN ALS 
REËLE CARRIÈREKEUZE

Aanpak 
jeugd-

werkloosheid 
regio Zwolle



EEN EIGEN BEDRIJF 
OF EEN BAAN IN LOONDIENST? www.facebook.com/pakjekans.nl/

info@pakjekans.nl

www.instagram.com/pakjekans.nl/ 

Het project Pak je kans wordt gecoördineerd door de Stichting The New Entrepreneur,
die in 2015 met dezelfde methodiek voor jongeren met het project ZomerOndernemer winnaar is
geworden van de Nederlandse finale van de Europese Award voor Ondernemerschapsbevordering.
Meer informatie over het project vind je op www.pakjekans.nl 

Sociale Kwestie:
Pak je Kans is een ondernemersproject voor werkloze jongeren, vroegtijdig schoolverlaters, 
jongeren in een niet-passende baan kortom zij die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, 
tussen de 16 en 27 jaar.        In twaalf weken tijd leren ze hoe ze een bedrijf kunt starten. Ze 
krijgen begeleiding van professionele trainers. Om de week is er een terugkomdag waarbij ze 
op bezoek gaan bij ondernemers in de regio en workshops krijgen over ondernemerschap. 
Na twaalf weken presenteren ze de eerste resultaten bedrijf tijdens een business event. De 
deelnemers krijgen tevens de mogelijkheid om examen te doen voor een mbo-2 niveau 
certificaat ondernemerschap. 

Na deze eerste periode volgt een na-traject van drie maanden waarbij ze hulp krijgen bij de 
verdere start van de onderneming. Gaat de deelnemer niet verder met ondernemen? Dan 
begeleiden wij ze bij het vinden van een baan in loondienst of een passende opleiding. Pak 
je Kans helpt op deze manier (werkloze) jongeren aan het werk of opleiding en vergroot 
daarmee de arbeidsparticipatie.

Doelgroep en scope:
- Werkloze jongeren, vroegtijdig schoolverlaters,  
   jongeren met een uitkering of niet-passende 
   baan die interesse hebben in het starten van 
   een bedrijf
- Tussen de 16 en 27 jaar
- Woonachtig in arbeidsmarkregio Zwolle
- Deelname op basis van (enige) motivatie
   en bedrijfsidee

Het project Pak je Kans wordt in de arbeidsmarktregio Zwolle uitgevoerd en werkt met 
diverse partijen samen. De onderwijs component wordt verzorgd door het Deltion College 
en Landstede. Verder is het bedrijfsleven uit de regio Zwolle nauw betrokken. Dit kan 
variëren van een inhoudelijke bijdrage, het ter beschikking stellen van locaties, het leveren 
van financiële bijdragen tot het aanleveren van kandidaten en zakenvrienden. Het project 
wordt mede gefinancierd door de Human Capital Agenda- Ontwikkelfonds Regio Zwolle, 
een aantal landelijke vermogensfondsen en het regionale bedrijfsleven. Deelname aan het 
project is gratis.

 IMPACT:
- Werk, talentontwikkeling en
   toekomstperspectief
- Ondernemende levenshouding
- Zelfvertrouwen, trots en versterkt
   sociaal netwerk
- Reductie stress en schulden
- Besparingen in het publieke domein
- Besparing gemeente op o.a. uitkeringen


