Zomer
Luca Castelnuovo is 13. Victoria Schuurman is 71. Er is een
ding dat hen bindt. Beide zijn
ze deze zomer niet te vinden in
een luie tuinstoel onder een parasol. Nee, ze zijn druk met het
opzetten van een eigen bedrijf.

De zomer om bedrijf te starten
‘Want’, zegt Schuurman,’ Je bent
nooit oud genoeg om nieuwe din-

gen te doen.’ En Luca voegt daar
aan toe. ‘En ook nooit te jong.’

Schuurman begint als ritueel begeleider bij uitvaartdiensten als
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zzp-er. Luca start een servicebedrijf dat senioren helpt bij
allerhande technische vragen.
Beide startende ondernemers
vertellen op deze pagina over
hun drijfveren en motivatie.
Ook geven ze elkaar tips.

Technisch duizendpoot Luca (13) start eigen bedrijf

‘Ik wil senioren helpen’

Luca deze zomer gaan zitten in het
opzetten van een professioneel eigen
bedrijf, genaamd BLTechAssistance.
Doel? Eind van de zomer inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
En dan in september écht beginnen.
Als Luca’s moeder meetekent, mag
’t bedrijf op zijn eigen naam.

Geen Pokémon Go

Een printer die ingesteld moet
worden, een nieuwe website
nodig, advies voor een nieuwe
computer of kabels die aangesloten moeten worden? Luca
Castelnuovo (13) weet er wel
raad mee. Hij helpt als beginnend
ondernemer
senioren
met al hun technische vragen.
Luca pakt het heel serieus aan. Deze

zomer houdt hij niet zoals de meeste
van zijn leeftijdsgenoten, absolute
vakantie. Nee, hij heeft zich aangesloten bij de training van ‘ZomerOndernemer’, een zes weken durend
project dat jongeren stimuleert om
ondernemender te worden. Het
wordt gefinancierd uit bijdragen van
Soest en regiogemeenten, de Rabobank, Fonds21 en Instituut GAK. De
meeste uren van de vrije tijd van

Dus even geen ‘Pokémon Go’ of
zwembadbezoekjes met vrienden,
maar veel uurtjes achter de computer voor het maken van een professionele website, duidelijke voorwaarden en het uitzoeken van een
heleboel zaken. ‘Anders doe je toch
niet zo veel’, zegt Luca terwijl hij
zijn schouders een beetje op haalt,
‘Ik ben graag bezig. Op de basisschool had ik al een plan voor zo
iets als dit met een vriend samen.
Een golfvriendin van onze familie
had toen technisch wat hulp nodig.
Ik heb haar geholpen. Eigenlijk
gewoon vooral omdat ik het leuk
vond. Toen kreeg ik er plots voor
betaald van haar, en toen bedach-

ten we dat het best leuk zou zijn
om nu juist hierin een bedrijfje te
beginnen.’

ZomerOndernemer

In de krant kwam Luca, die na de
zomer naar de derde klas VWO op
het Baarns Lyceum gaat (hij sloeg
een klas over op de basisschool),
de advertentie van de training ZomerOndernemer tegen. ‘Het was alleen voor jongeren van 15 tot en
met 23 jaar. Ik heb me tóch aangemeld, en ben toegelaten.’ Luca vindt
het enorm leerzaam. ‘Naast dat we
heel veel kennis op doen, krijgen we
alle hulp bij het opzetten van een
eigen onderneming. We bezoeken
succesvolle ondernemers die tips geven, en krijgen een enorm netwerk.
Ook krijgen we een startkapitaaltje,
waarvan wij straks flyers laten drukken om te bezorgen bij verschillende
huizen voor senioren. Heel handig
allemaal,’ jubelt hij.
Het mooie van een eigen onderneming vindt Luca de vrijheid. ‘Je
bepaalt zelf je uren en hebt geen

baas aan wie je verantwoordelijkheid aflegt. Heel wat anders dan een
krantenwijk of bij de Mac Donalds
werken.’ Omdat Luca nog maar 13
jaar is, mag hij echter van de wet
nog niet op zondag en na 19 uur ’s
avonds werken. ‘Ja, dat is wel een
beetje flauw’, vindt Luca. Onder de
vlag van stichting TNE, The New
Entrepeneur, werkt Luca samen
met zijn goede vriend en compagnon Brian deze zomer al aan zo’n
vier klussen per week. Hij lost succesvol allerhande technische problemen bij senioren. ‘En we leiden
nog een goede vriend op, Victor,
zodat ook hij ons straks kan gaan
helpen. Onze grootste reclame moet
straks mond-op-mond gaan. Als wij
ons werk goed doen, zullen mensen
ons vanzelf weten te vinden,’ aldus
een overtuigde Luca. De toekomst
ziet hij dan ook rooskleurig in. ‘Ik
weet nog lang niet alles over ondernemen, dus ik wil nog veel leren op
dat gebied. Verder hoop ik BLTech
Assistance goed lopend te gaan krijgen. En dan zien we weer verder.’

Tip van Luca aan Victoria:

Tip van Victoria aan Luca:

‘Ik weet als beginnend ondernemer nog niet alles, maar wat ik
wel weet; houd je boekhouding
goed onder controle. Je hebt daar
hele handige gratis websites voor.
En verder denk ik dat het hard
werken is, als je succesvol wilt
zijn.’

‘Geef nooit op als je ergens in gelooft. Iedereen komt tegenslag
tegen, maar houdt vast, en geef
niet op!’

Alle foto’s: Soester Courant

Victoria Schuurman (71) begint als Ritueel Begeleider

‘Ik wil graag zinvol bezig zijn’

Victoria Schuurman (71) rondde
dit jaar de opleiding Ritueel Begeleider af, en start na de zomer
in deze branche als zzp-er. ‘Na je
pensioen niets meer doen, is niets
voor mij’, aldus Victoria.
Victoria heeft ook niet zo’n drive
om net als ‘iedereen’ plotseling heel
veel te gaan reizen. ‘Ik wil graag zinvol bezig zijn,’ begint ze te vertellen. Ze kijkt terug op een bewogen
leven waarin ze zich duidelijk laat
motiveren door wat haar raakt. Een
groot deel ervan werkte ze als docente geschiedenis. ‘Maar op mijn
52e besloot ik een carrièreswitch
te maken nadat ik in deze wereld
niet meer vond wat ik zocht. Ik trok
de stoute schoenen aan en ben een
opleiding HBO-Verpleegkunde gaan
doen en in die sector gaan werken.
Daarnaast schreef en schrijf ik nog
altijd boeken over onderwerpen die
mij aan het hart gaan en ben ik violiste.’
Zo’n onderwerp dat haar aan het
hart gaat, is de dood. ‘Afscheid ne-

men op een goede manier, is zo
belangrijk. Zelf heb ik de begrafenis van mijn eigen moeder moeten
missen, doordat ik op dat moment
in het kraambed lag. Dat heeft mij
altijd bezig gehouden. De laatste jaren ben ik gaan uitzoeken hoe ik
iets kan betekenen voor anderen als
zij met de dood te maken krijgen.
Toen ik hoorde van de opleiding Ritueel Begeleider, wist ik dat ik dat
dit een manier kon zijn. Ritueelbegeleiders verzorgen samen met de
nabestaanden de inhoud van de afscheidsdienst’, aldus Victoria.

Emoties scheiden

Een half jaar lang ploeterde zij zich
door de opleiding heen, met overigens veel pelzier. ‘Want als je het
doet, moet je het goed doen. Ik heb
het met goed resultaat mogen afronden. Sluitstuk was een uitvaart
bedenken en uitvoeren voor een bestaand persoon die overleden is. Ik
heb een uitvaart verzorgd voor mijn
moeder die 41 jaar geleden stierf.
Een aantal familieleden is hier bij

geweest. Het was heel bijzonder en
een goede leerles om privé-emoties
en professionaliteit gescheiden te
houden. Ik mocht mijn opleiding
met hele uitstekende resultaten afsluiten.’

Kerkelijke achtergrond

Deze zomer neemt Victoria om haar
eigen onderneming op poten te zetten. Zo is ze ondermeer druk met
het opzetten van de website Victoriaschuurman.nl. ‘Daarna wil ik
starten. Spannend, maar ik heb er
vertrouwen in dat het goed komt
als je goed genoeg bent.’ Victoria
vindt dat het voordelen heeft in

‘Ik zie het als een
geweldige uitdaging
om samen tot eenmooi
afscheid te
komen.’

deze branche dat ze al wat ouder
is. ‘Je hebt al het één en ander meegemaakt en doorleefd. Een pré vind
ik ook mijn kerkelijke achtergrond
en het feit dat ik live muziek kan
brengen met mijn viool. Ik zie het

als een geweldige uitdaging om samen met nabestaanden tot een persoonlijk en mooi afscheid te komen.
Ik weet dat ik dit kan, en ik hoop
dit nog een heel behoorlijk aantal
jaren te kunnen gaan doen.’

