GOED ONTSPANNEN, de massagepraktijk van Denise Kerssen won op 9 januari jongstleden de
hoofdprijs en was daarmee de beste pitcher van de avond.
Tijdens de bloedstollende Dragons' Den Pitch op de Netwerkschool Helicon in Velp, ging het er
verre van ontspannen aan toe. 13 jonge ondernemers wilden ruim 250 gasten van hun mooie startup onderneming overtuigen en gingen de strijd met elkaar en de jury aan. Denise Kerssen won die
strijd. Op de tweede plaats kon Dario Duyves overtuigen met zijn onderneming Dario Duyves,
Wildlife Media. De derde plaats wist Tamara Schmidt te veroveren met laagdrempelig
hondenadvies en haar onderneming TAM for Dogs.
De Netwerkschool Helicon in Velp besloot drie jaar geleden, niet meer samen met 'Jong
Ondernemen' het ondernemingsproject voort te zetten, maar een maatgesneden variant te
ontwikkelen die meer recht doet aan het dienstverlenende karakter van de branche die de
studenten van Helicon Velp tijdens en na hun opleiding betreden.
In september 2013 startten maar liefst 35 ondernemingen de proeffase. Zes maanden lang
mochten de studenten hun droom vorm geven en uittesten of er een markt is voor de dienst of het
product waarmee zij graag aan de slag zouden willen. Hiermee werkten ze tegelijkertijd mee om
het project Studentcompany of Studentondernemen verder te ontwikkelen . Een greep uit de
diensten en producten: Mooi zaad voor een duurzamer en aantrekkelijke publieke
groenverzorgning in steden en dorpen, hergebruik van o.a. resthout of aangespoeld hout, door er
kunstvolle producten van te maken zoals een skateboard en een gitaar, wandelingen in de natuur
met mensen met een verstandelijke beperking, verhuur van terraria, stichting ter bevordering van
de rehabilitatie van bedreigde diersoorten in Indonesie, het opzetten van een Zorgboerderij,
enzovoort.
JONG GELEERD JONG GEDAAN!!!
Dit schooljaar werden de studenten ondermeer begeleid door de ondernemers die vorig jaar het
project succesvol afrondden en zijn doorgestart met hun onderneming: de hoofdprijswinnaar van
vorig jaar HET LAC, Versluys Projects, Green Youth Initiatives en EMCLogics. Ook Stichting DOE
Arnhem werkte mee aan de ontwikkeling van de Start-ups. Door middel van begeleidingslessen,
workshops, oefenpitches en opdrachten op de ELO is er meer structuur aan het project gegeven.
Dit jaar werd voor het eerst ook meer aandacht besteed aan de financiele aspecten van het
opzetten van een onderneming en speelt uiteindelijk ook het ondernemingsplan een belangrijke rol
bij de eindbeoordeling.
De Dragons' Den Pitches (geinspireerd door het BBC programma Dragons Den) zijn de kronende
afsluiting van zes maanden experimenteren, leren ondernemen en vooral durven dromen. De
studenten kunnen in de voorronde allemaal meedingen naar een finaleplaats en daarmee kans
maken op een mooi startkapitaal.
Lees verder de reacties van de prijswinnaars en waar hun onderneming voor staat.

Denise Kerssen, 'Beste Pitch 2014' - Hoofdprijs 1000 euro en een mooie beker.
Bedrijf: Goed Ontspannen
Branche: Wellness & Lifestyle
Goed Ontspannen is dé massagepraktijk van Arnhem en omstreken.

Bij Goed Ontspannen kunt u terecht voor een heerlijke massage. Een massage zorgt voor
verlichting van de pijn indien u last heeft van pijnlijke of vermoeide spieren. Een
ontspanningsmassage helpt ook erg goed tegen stress. Ik geef diverse soorten massages,
waaronder een ontspanningsmassage, klassieke ontspanningsmassage, beenmassage, been- en
voetenmassage en een gezichtsmassage. Ik ben een gecertificeerde masseuse en ik volg de
opleiding Wellness & Lifestyle aan het Helicon College te Velp Gld. Ik geef de massages in mijn
praktijkruimte in Velp Gld.
"Toen ik voor het eerst hoorde van het woord 'pitch' ben ik meteen gaan Googlen. Ik kwam al snel
de betekenis 'verkooppraatje' tegen. Een verkooppraatje klinkt voor mij als een glad verhaal over
een product of bedrijf. Dat wilde ik zeker niet. Tijdens de pitch wilde ik vooral de krachten en
kansen van mijn bedrijf overbrengen. Minstens zo belangrijk vond ik het om mijn ervaringen te
delen met mijn medestudenten die ook overwegen om een bedrijf te beginnen."
"Van tevoren had ik absoluut niet verwacht te winnen. Mijn medestudenten hadden prachtige
bedrijven gestart dus de concurrentie was groot. Ik vond het leuk om te zien dat iedere pitcher het
anders aanpakte. Voordat ik mijn pitch gaf had ik al mooie pitches van medestudenten gezien. Het
geven van mijn pitch vond ik spannend, vooral omdat het mijn eerste pitch ooit was en ik nog nooit
voor zo'n grote groep had gepresenteerd. Nog spannender was het bekendmaken van de scores.
Toen mijn bedrijf bovenaan kwam te staan op het scorebord was ik overdonderd. Ik vind het
geweldig dat ik gewonnen heb. Dankzij de prijs kan ik mijn bedrijf goed uitbreiden en mijzelf verder
ontwikkelen als ondernemer."

Dario Duyves, tweede plaats - Geldbedrag 650 euro
Bedrijf: Dario Duyves Wildlife Media
Branche: Natuurfotografie

Ik wil jullie graag meenemen in mijn wereld van natuur-fotografie en film. Dit doe ik door middel
van foto’s en video’s gemaakt in de natuur. Ik heb het voorrecht gehad om bepaalde bijzondere
momenten te kunnen vastleggen zowel binnen als buiten Europa. U kunt bij mij fotoproducten
bestellen in de vorm van kalenders, postkaarten of uitvergrote foto’s voor in huis.
"Het kwam voor mij allemaal vrij onverwachts, ik had totaal niet verwacht dat ik de tweede prijs zou
winnen! De pitch ging bij mij nog nooit zo goed als op de dag zelf en daarom was ik enorm blij met
deze dag. Voor mijn gevoel stond ik vrij rustig voor het publiek en deed enthousiaster als ooit mij
verhaal. Dit gaf mij weer een enorme boost om ook echt een start te gaan maken met mijn eigen
bedrijf. Het geld wat ik hiermee gewonnen heb gaat zeer waarschijnlijk een grote bijdrage leveren
aan de aanschaf van een goede macrolens waarmee ik mij in een nog vrij nieuw aspect van
natuurfotografie kan gaan richten. Ik ben enorm blij om zo’n groot bedrag te kunnen gaan
investeren in mijn bedrijf zodat ik mijn bedrijf nog beter kan gaan opzetten! Ik wil iedereen graag
bedanken voor de steun en de hulp! "

Tamara Schmidt, derde plaats - Geldbedrag 300 euro
Bedrijf: TAM for Dogs
Branche: Adviseur Dier&Gedrag

TAM For Dogs staat voor Training with Adjustable Methods For Dogs. Iedere hond is uniek en
daarom gebruik ik ook voor iedere hond een eigen methode.Ik bied goedkopere gedragsconsulten
aan zodat ook de kleinere problemen verholpen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan trekken
aan de riem, uitvallen naar mensen/honden/ voertuigen en overmatig blaffen.
Ik streef ernaar om de eigenaren zo goed mogelijk op weg te helpen zodat er minder sessies nodig
zijn en de gedragsconsulten nog goedkoper zijn.
Ook is het mogelijk om hulp te krijgen bij het trainen van uw hond.

"De pitch die ik hield voor mijn onderneming, TAM For Dogs verliep goed.
De 3de plaats is een mooie prestatie voor TAM For Dogs. Hierdoor zie ik nog beter in dat
hondeneigenaren behoefte hebben aan mijn diensten en dat motiveert mij nog meer om van mijn
onderneming een groot succes te maken.
TAM For Dogs heeft weinig vaste lasten en het geld wil ik graag investeren in cursussen. Hiermee
kan ik gediplomeerd gedragstherapeut worden in plaats van gedragsdeskundige. Met de extra
kennis en ervaring, kan ik mijn klanten nog beter van dienst zijn."

