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BIJLAGE 3 EIGEN BEDRIJF

Elfjarige heeft eigen bedrijf
Olivier van Embden uit Nederland is elf jaar en heeft een eigen zaak: Focus Toys. Dat 
schrijft een Nederlandse krant.

Meer en meer kinderen worden 
ondernemer
Olivier is niet de enige basisscholier met 
een eigen bedrijf. Het gebeurt meer en 
meer dat kinderen een eigen zaak starten. 
Het aantal is de laatste jaren zelfs 
verdubbeld. ‘Kinderen worden steeds 
creatiever en mondiger’, zegt een 
specialist. ‘Er is op veel scholen meer 
aandacht voor jong ondernemen. Tel 
daarbij op dat kinderen makkelijk toegang 
hebben tot het internet en je ziet 
plotseling allerlei mogelijkheden voor hen 
om een zaakje te beginnen.’

Startersdagen
Een webshop, een ontbijtservice, een 
winkel vol oude platen, een eigen 
kledinglijn … Het zijn maar een paar 
voorbeelden. Er zijn zelfs informatiedagen 
voor kinderen die een zaak willen starten: 
de startersdagen. Die richten zich op 
kinderen van acht tot twaalf jaar, die met 
een droom rondlopen. Zij willen hun eigen 
onderneming starten of hebben daartoe 
inmiddels de eerste stap gezet.

Via via verkopen
Olivier deed dat in mei. Op het internet 
zag hij spinners in Amerika tot een ware 
hype uitgroeien. Zoals het bij een goede 
ondernemer hoort, greep hij snel zijn 
kans. Het kon nooit lang duren voordat 

ook in Nederland alle kinderen er eentje 
wilden hebben, dacht hij. Toen begon hij 
na te denken over hoe hij zelf spinners 
kon maken. Na een tijdje proberen en 
testen kwam hij tot een heel goed model. 
Dat is hij via via beginnen verkopen. Het 
bleek een groot succes.

Overstap
Ondernemer Olivier is inmiddels 
overgestapt van spinners naar handbogen 
die hij in zijn eigen webshop verkoopt. ‘Ik 
had gezien dat een boog op het internet 
zeker zeventig euro kost. Nu verkoop ik ze 
zelf. Voor vijf euro. Dat is wél te doen.’

Geheim
Het geheim is dat Olivier de bogen zelf 
maakt, van pvc-buizen. ‘Materiaalkosten 
heb je nauwelijks en ik kan er in vijf 
minuten eentje klaar hebben. Mij lijkt dat 
een heel slim idee.’


