
Dit zijn de meest veelbelovende jonge
ondernemers van 2016

Je kunt niet jong genoeg beginnen met ondernemen. Maar wie wordt de
volgende Jitse Groen (Thuisbezorgd), Pieter Zwart (Coolblue) of Vivienne
van Eijkelenborg (Difrax)? Sprout presenteert voor de tiende keer op rij de
25 onder de 25: de meest veelbelovende jonge ondernemers van
Nederland.

De lijst kent dit jaar een grote variatie aan bedrijven: van pizzamachines tot bootverhuur en

van slimme polsbandjes tot elektrische scooters. Met 18 lentes is Tim van der Wiel de jongste

telg van 2016. Jouri Schoemaker van Shake-On wist vorige maand al de titel Beste Pitcher van

Nederland binnen te slepen.

Amsterdam is met zes bedrijven het sterkst vertegenwoordigd. Daarna volgen  Rotterdam

(4), Groningen (3), Delft (3), Utrecht (2), Enschede (2), Eindhoven (1), Nijmegen (1), Breukelen

(1), Nijverdal (1) en Mijnsheerenland (1). 

De lijst wordt samengesteld op basis van groeicijfers, ambitieniveau, onderscheidend

vermogen en marktkansen. Eerdere namen uit de lijst zijn Ben Woldring (Bencom), Danny

Mekić (Domeinbalie), Bernd Damme (House of Eléonore), Manon van Essen (Magioni) en Mark

Tigchelaar (Useclark). 

http://www.sprout.nl/artikel/startups/dit-zijn-de-4-belangrijkste-tips-van-de-beste-pitcher-van-nederland
http://www.sprout.nl/artikel/25-onder-de-25/dit-zijn-de-beste-jonge-ondernemers-van-2016


Op 16 juni is de exclusieve lanceringsborrel van de 25 onder de 25 in De Nieuwe Liefde in

Amsterdam. Hier pitchen ondernemers uit de lijst voor de titel Jonge ondernemer van het Jaar.

Ook alumni van voorgaande jaren zullen hier aanwezig zijn. Wilt u ook netwerken met het

toekomstige talent van Nederland? Stuur dan een e-mail naar events@sprout.nl. Meer

informatie vindt u op de eventpagina. 

De 25 onder de 25 van 2016

Icing on the Cake: Nienke de Jong (25)

Entertainment voor bedrijven (Nijverdal)

MijnSubsidie: Moritz Tielemans (24) en Michiel van der Maat (22)

Subsidieportal (Utrecht)

The Food Convoy: Ellen Engels (24) en Tim de Visser (29)

Marktplaats voor foodtrucks (Rotterdam)

101BHV.nl: Rick Boelens (25)

Cursussen bedrijfshulpverlening (Groningen)

http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/101BHVnl
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/the-food-convoy
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/mijnsubsidie
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/icing-on-the-cake
http://www.sprout.nl/events/25-onder-de-25-van-2016
mailto:events@sprout.nl


GoSpooky: Tim van der Wiel (18) en Liam Tjoa (19)

Reclame via Snapchat (Breukelen)

Milestone Crowdfunding: Johan Biesjot (25) en Bart Slieker (26)

Beleggingsfonds in crowdfundingprojecten (Amsterdam)

Ekster Wallets: Olivier Momma (22), Rick Scharnigg (24) en Richard Canneman (38)

Slimme portemonnee (Rotterdam)

Otrium: Milan Daniels (24) en Max Klijnsma (25)

Online outlet voor mode (Amsterdam)

Cinemates Studios: Kelvin Boerma (20) en Peter de Harder (22)

Online videoproductie (Amsterdam)

Shake-On: Jouri Schoemaker (25), Babak Heydari (28) en Anton de Bode (25)

Slimme polsbandjes voor events (Delft)

http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/shake-on
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/cinemates-studios
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/otrium
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/ekster-wallets
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/milestone-crowdfunding
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/Gospooky


Barqo: Sebastian de Groot (25), Thijs Janssen (27) en Floris van Hoogenhuyze (27)

Deelplatform voor boten (Amsterdam)

Juuty: Rosanne van Kleef (24) en Rik van Dueren den Hollander (24)

Verantwoorde tassen uit Bangladesh (Mijnsheerenland)

Saleshelden: Guus Verbeek (23)

Salestraining en telemarketing (Enschede)

Enie.nl: Patrick (23) en Milan (21) van der Meulen

Duurzame energie (Groningen)

3Dbyflow: Floris Hoff (23), Nina Hoff (24), Frits Hoff (55) en Jeanine Hendriks (48)

Portable 3D-printer (Eindhoven)

Room Rental: Vivian Valks (24)

Marktplaats voor kamers (Nijmegen)

http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/room-rental
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/3dbyflow
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/enie.nl
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/saleshelden
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/juuty
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/barqo


Pizza Automaat: Jordi Hillenga (19)

Pizza-automaat (Groningen)

Brandsfit: Jip Maathuis (19)

Gesponsorde kleding voor sportclubs (Enschede)

Bolt Mobility: Marijn Flipse (22) en Bart Jacobsz Rosier (31)

Elektrische scooter (Delft)

Flex-Appeal: Ruben Wieman (20) en Vincent de Wit (22) -

App voor flexwerkers (Rotterdam)

Watermelon: Alexander Wijninga (21), Charl Haas (22) en Daan Gönning (21)

Whatsapp voor bedrijven (Utrecht)

Monsieur Saucisson: Bart Gijsbers (24) en Remco van Hintum (28)

Worst (Rotterdam)

http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/monsieur-saucisson
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/watermelon
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/flex-appeal
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/bolt-mobility
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/brandsfit
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/pizza-automaat


OVER SPROUT

Sprout is het netwerk voor de nieuwe generatie ondernemers. Ondernemers die niet in de eerste plaats bedrijven
runnen voor het geld of de status, maar die verschil willen maken. Ze zijn vernieuwend, ambitieus, tegendraads

Crowded: Robert van Hoesel (22) en Nino Floris (23)

Online communities voor bedrijven (Amsterdam)

CloudCuddle: Lotte Leufkens (24), Francesca Lucas (23) en Sebas Joosten (24)

Veilig logeerbedje (Delft)

Dashmote: Stefan Tan (24), Dennis Tan (27) en Matthaeus Schrader (27)

Stockfotoplatform (Amsterdam)

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout op

remy@sprout.nl of 020 262 0710.

http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/dashmote
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/cloudcuddle
http://www.sprout.nl/lijsten/25-onder-de-25-van-2016/crowded
http://www.sprout.nl/?utm_source=sp-persbericht&utm_medium=email&utm_campaign=sprout-membership


en zien – letterlijk en figuurlijk - geen grenzen. Sprout brengt dagelijks het laatste ondernemersnieuws online,
organiseert maandelijks evenementen en publiceert zes keer per jaar een magazine.

Sproutnewsroom

http://sprout.pr.co/
http://sprout.pr.co/

