
Tienerondernemers Ze breken records

Pas 23 en nu al
een van ’s
werelds rijksten

Website Facebook opgezet door scholier
Microsoft betaalde 167 miljoen voor 1,6 procent

van de aandelen Zijn bedrijf is nu 11 miljard waard Jan-Clemens Hoek (19) opende op 7-7-7
zijn exclusieve damesmodezaak L’Em-
presse in Den Haag. ‘Vantevoren had ik
gedacht dat jong ondernemen meer pro-
blemen zou opleveren dan uiteindelijk
het geval is. Dat leveranciers je bijvoor-
beeld niet altijd even serieus zouden ne-
men. Maar ik heb nog nooit gemerkt dat
het in mijn nadeel werkt om jong te zijn.
Mijn zaak loopt goed.
‘Ik had me ingeschreven op de universi-

teit om bedrijfskunde
te doen, maar dat
heb ik slechts een
paar maanden ge-
daan. Ik moest ge-
woon iets voor mij-
zelf hebben. Het is
nu niet zo dat ik ’s

ochtends de winkel inloop en denk: dit is
allemaal van mij. Voor mij is het natuur-
lijk ook al een langer proces geweest.
Dat groeit geleidelijk.
‘Als ik naar Milaan of Parijs vlieg, denken
vrienden soms: daar gaat hij weer, wat
een mazzelaar. Soms beseffen ze niet,
denk ik, dat ik gewoon keihard van 8 tot
8 moet werken.’

DOOR NIKOLE DEN TEULING EN ROELOF DE
VRIES
A M ST E R DA M
De mogelijkheden voor tiener-zaken-
lui lijken tegenwoordig grenzenloos.
Jonge ondernemer Mark Zuckerberg
deed eergisteren voor 167 miljoen
euro slechts een fractie van zijn be-
drijf Facebook van de hand. Op dat
moment was aan de andere kant van
de oceaan de 15-jarige Engelsman
Louis Barnett bezig met de oprichting
van zijn eigen chocoladefabriek.

Ons land telde vorig jaar 1600 on-
dernemers van onder de twintig jaar,
blijkt uit gegevens van de Kamer van
Koophandel. In de groep daar net bo-
ven (20-24 jaar) zijn dat er al weer een
stuk meer: 10.300. Het aantal jonge
ondernemers stijgt nog elk jaar, wat
overigens ook geldt voor andere leef-
tijdsgroepen.

De Rotterdamse afdeling van de Ka-
mer van Koophandel ziet dat studen-
ten de laatste tijd sneller dan voor-

heen beginnen met een eigen bedrijf.
Daarom is de kamer ook actief met
het verstrekken van informatie aan
hogescholen en universiteiten. Hans
Krielen van de Kamer: ‘Bij onderne-
men komt veel meer kijken dan geld
verdienen. Na vijf jaar is vijftig pro-
cent van de starters weer verdwenen.’

Als je nog geen achttien bent, mag
je niet zomaar een bedrijf beginnen.
Een bedrijf op naam van je ouders of
toestemming vragen aan de rechter
kan dan uitkomst bieden. Uit een on-
derzoek van het ondernemersblad
Sprout bleek in 2005 dat jonge onder-
nemers een andere mentaliteit heb-
ben dan hun oudere collega’s.

Meer dan dertig procent van de za-
kenlui onder de dertig maakt gebruik
van illegale software, betaalt werkne-
mers zwart of houdt zich niet aan de re-
gelgeving voor ondernemers. Jonkies
zijn wel ambitieuzer, ze streven vaker
naar groei van hun bedrijf en willen
dat hun bedrijf ‘de beste’wordt.

M o d e ko n i n g

Openbaar Ministeri
beslissingen van de 

Voordat grote bedrijven er brood inza-
gen, had de toen 13-jarige Ben Woldring
uit het Groningse Usquert al in de gaten
dat de concurrentie tussen mobiele tele-
fonieaanbieders een branche op zich is.
En dus registreerde Woldring de domein-
naam bellen.com en startte zijn bedrijf
Bencom. Nog geen tien jaar later be-
heert het bedrijf acht sites waarop con-
sumenten de kosten van bijvoorbeeld
mobiel bellen en gas kunnen vergelijken.
Woldring: ‘Op je dertiende mag je je na-
tuurlijk niet inschrijven bij de Kamer van
Koophandel. Ik heb mijn moeder bereid
gevonden het bedrijf op haar naam te
zetten. Alle contracten moesten destijds
langs haar voor een krabbel.
‘Als je zo jong bent,
heb je nog weinig
mensenkennis. Je
gelooft iedereen op
zijn woord en denkt
dat alle afspraken
worden nagekomen.
Voordeel is dat je
veel belemmeringen niet ziet. Je staat
niet overal bij stil, waardoor je vrijer kan
o n d e r n e m e n .’

Te l e c o m - v i s i o n a i r Computernerd Juniorkruidenier Chocolade-tiener
Als computernerd heb je een
streepje voor als je op jonge leef-
tijd rijk wil worden. Kijk naar Bill
Gates of de jongens van Google.
Mark Zuckerberg (23) is geen uit-
zondering. Op de middelbare
school begon hij met het program-
meren van computers. Een paar
jaar later, toen de whizzkid op Har-
vard studeerde, begon hij samen
met een studievriend en twee huis-
genoten Facebook, een site waar-
op ‘sociaal genetwerkt’kan wor-
den. De pagina bleek een groot
succes, en dat begreep Zuckerberg
ook. Hij sloeg vorig jaar een bod
op Facebook ter waarde van 700
miljoen van Yahoo! af. Microsoft
had eergisteren meer succes: voor
167 miljoen kocht het bedrijf een
belang van 1,6 procent in Fa-
cebook, wat het bedrijf omgere-
kend nu 11 miljard euro waard
maakt. Facebook kent nu ook een
Nederlandse variant: op Hyves kun
je ook online volgen hoe het je
vrienden vergaat.

Ze begon met werken in een bakkerij.
Nadat ze die op haar zestiende had
overgenomen, bena-
derde een groothan-
del haar: of ze zin
had om de naastge-
legen supermarkt
over te nemen. En
dus is Naomi Gelder-
blom op haar 18de
eigenaresse van haar eigen winkel,
Naomi's Troefmarkt in Hekendorp. ‘Ik
run de winkel vanaf februari en het gaat
hartstikke goed. De omzet stijgt nog
steeds. En dat is niet onbelangrijk na-
t u u r l i j k .’ Om als minderjarige een eigen
onderneming te beginnen moest ze
eerst langs de kantonrechter voor een
zogenaamde handlichting, die haar op
zakelijk gebied de rechten van een vol-
wassene gaf. Haar leven is anders gelo-
pen dan dat van leeftijdsgenoten, beseft
ze. ‘Mijn vriendinnen studeren of begin-
nen nu net aan een stage. Maar ik sport
ook gewoon en ga met ze uit. Ik vind
het doodnormaal dat ik een eigen zaak
heb. Ik ben een nuchtere trien wat dat
b e t r e f t .’

‘Het verhaal van Sjakie en de Chocola-
defabriek wordt werkelijkheid’ schreven
de Engelse kranten deze week toen de
15-jarige Louis Barnett zijn eigen bedrijf
in chocola opende. En inderdaad, Bar-
nett is waarschijnlijk de jongste Willy
Wonka ter wereld. Chokolit, heet het be-
drijf, naar de manier waarop Barnett
vroeger het Engelse woord voor chocola-
de schreef. De puber uit Staffordshire
lijdt namelijk aan dyslexie, en dat was
ook de reden dat hij al op 11-jarige leef-
tijd van school werd gehaald.
Als Louis niet bezig was met thuis onder-
wijs te volgen, maakte hij de keuken van
zijn ouders onveilig om experimenten
met cacao te doen. Voedsel was altijd

zijn passie, de knaap
bakte volgens zijn
moeder al cakes
toen hij vier was.
De chocola van Bar-
nett slaat zo aan dat
twee supermarkten
zijn repen gaan ver-

kopen. Hij heeft nu zijn eigen fabriek en
personeel, waaronder zijn eigen ou-
ders.


