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SAMENVATTING

Je kunt niet jong genoeg beginnen met ondernemen. Maar wie wordt de volgende Jitse Groen

(Thuisbezorgd) of Olcay Gulsen (Supertrash)? Sprout presenteert voor de elfde keer op rij de 25

onder de 25: de meest veelbelovende jonge ondernemers van Nederland.

De lijst kent dit jaar weer ondernemers die een grote variatie aan diensten en producten bieden:
van zakelijke drones tot bierbrood en van Internet of Things-energiebron tot medische data-
analyse. Wat de 25 onder de 25 bindt: hun jonge leeftijd - benjamin uit de lijst is de 16-jarige Stijn
Dierink van Stax Social Media - hun frisse ambitie om de gevestigde orde te laten zien hoe zaken
anders en beter kunnen en hun businessplannen, die een goede kans maken om succesvol door te
groeien.

De 25 onder de 25 wordt dan ook door Sprout samengesteld op basis van groeicijfers,
ambitieniveau, onderscheidend vermogen en marktkansen. Eerder stonden ondernemers
als Ben Woldring (Bencom), Bernd Damme (House of Eléonore), de broers achterBax-
Shop.nl en Manon van Essen (Magioni) in de 25 onder de 25.
Finale

Het publiek kan tot 25 mei stemmen op zijn favoriete kandidaten voor de titel Jonge
Ondernemer van het Jaar. Deze gaat op 6 juni door naar de finale in het Atlas Theater in
Emmen. Hier pitchen ondernemers uit de lijst voor de titel, ten overstaan van een jury met
daarin onder anderen Hugo de Koning (mede-oprichter YoungCapital) en Johan van Mil
(Peak Capital). Ook alumni van voorgaande jaren zullen op het event aanwezig zijn en het
dagvoorzitterschap is in handen van Jort Kelder.

De avond wordt georganiseerd door de Young Business Award, die de prijs voor beste jonge
onderneming zal uitreiken.

Aanwezig zijn bij deze avond en de pitches horen van hét talent van Nederland? Stuur dan een e-
mail naar events@sprout.nl.

mailto:events@sprout.nl
http://www.sprout.nl/artikel/25-onder-de-25/dit-zijn-de-beste-jonge-ondernemers-van-2016


Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout op
remy@sprout.nl of 020 262 0710.
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Remy Gieling
Hoofdredacteur Sprout

RLGieling

CONTACTPERSONEN

OVER SPROUT

Sprout is het netwerk voor de nieuwe generatie ondernemers. Innovators, die zich niet laten stoppen door het
onmogelijke. Ze zijn vernieuwend, ambitieus, tegendraads en zien – letterlijk en figuurlijk - geen grenzen. Sprout
brengt dagelijks het laatste ondernemersnieuws en -achtergronden, organiseert diverse evenementen en
verschijnt vier keer per jaar op papier.
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