Futureproof
Do It Yourself

Trainingsprogramma over
sociaal ondernemerschap

Are you
Futureproof?

Zet jij je in voor een betere wereld? Maak impact met
creativiteit, lef, samenwerking en actie. Met Futureproof
durf jij de uitdagingen van morgen aan te pakken:
sociaal én duurzaam . Denk bijvoorbeeld aan oplossingen
voor het klimaatprobleem, de plastic soep, kinderarbeid in
de kledingindustrie of eenzaamheid onder jongeren.
Bij Futureproof bouw je aan jouw eigen toekomst én die
van een ander . Zo werken we samen aan een mooiere
buurt, stad of samenleving. En het goede nieuws? Je volgt
dit programma gratis, het kost je alleen tijd!

Voor wie?

Tijdens het DIY-programma ga jij in een team
4 maanden aan de slag om positieve impact
te maken op maatschappelijke uitdagingen.
Je vergroot je ondernemende skills en bepaalt
jouw eigen weg voor de toekomst. Veel leren,
fouten (durven) maken, en misschien zelfs
jullie eigen sociale onderneming starten.

Ben jij...
... tussen de 16-27 jaar?
... zoekend naar de volgende stap?
... flexibel en onafhankelijk?
... klaar om je netwerk te vergroten?
... leergierig maar durf je ook fouten te maken?
... benieuwd of sociaal ondernemen iets voor jou is?

What’s in it for you?

Volg workshops van experts en leer hoe je jouw
ideeën werkelijkheid maakt.
Maak direct verschil in de praktijk, met je eigen
startup of bij een bestaande sociale onderneming.
Vergroot je netwerk van interessante bedrijven
en organisatie. Handig voor nu én voor in de
toekomst.
Inspireer en leer van elkaar tot je erbij neervalt en
ontdek hoe je samen meer kan bereiken.
Ontdek jouw unieke talenten en hoe je ze kan inzetten!

Het programma
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Fase 1: Inspireren
De eerste weken draait alles om inspiratie en kennismaking. Je leert wat

Support track
12 weken

Ontwerpen & uitvoeren
Inspireren

sociaal ondernemen is en krijgt inspirerende voorbeelden. Je kiest jouw

12 weken

impactthema’s jij belangrijk vindt. Tot slot maak je een keuze voor de
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Fase 2: Ontwerpen & uitvoeren
Ga je voor de support track, dan werk je in een team aan een opdracht

1 week

Startup track

persoonlijke doelen voor dit programma en gaat op ontdekking welke
volgende fase: ga je voor de support of de startup track?

Reﬂecteren

4 weken
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Fase 3: Reflecteren
Je pitcht alle geleerde lessen tijdens een afsluitend event. Samen
kijken we naar jouw volgende stap. Je wordt lid van de Futureproof

bij een sociale onderneming uit jouw stad. Kies je de startup track?

alumnigroep en ontvangt een Futureproof certificaat.

Dan ga je in een een team aan de slag om jullie idee voor een sociaal of

Mooi voor je netwerk én je cv.

duurzaam project uit te werken én in de praktijk testen. Lastig kiezen?
Geeft niks, samen kiezen wij het pad dat het beste bij jou past!
Na afloop van het programma ontvang je een certificaat en een
persoonlijke brief van je coach, waarin staat wat je hebt gedaan en
geleerd. Niet alleen fijn om te hebben, maar ook mooi voor op je cv!

Tijdens het programma volg je verschillende workshops van onze
experts en coaches. Denk bijvoorbeeld aan pitchen, design thinking,
prototypen, creatief denken, persoonlijk leiderschap, sociale
impact, nieuwe businessmodellen, storytelling, en nog veel meer.

Praktisch &
Aanmelding

Tijd & locatie

Informatieavond

Je kunt Futureproof DIY volgen in Almere,

Ben je enthousiast en wil je meer weten

Den Haag, Eindhoven, Groningen en Zwolle.

over het programma? Andere deelnemers

Elke stad heeft plek voor 20 deelnemers.

en het team ontmoeten? Wil je nog wat

Iedere week ontmoeten jullie elkaar op

vragen stellen? Kijk dan op onze website

een vaste programmadag. Je volgt dan

en meld je aan voor de eerstvolgende

workshops, werkt aan challenges en gaat

informatieavond in jouw stad.

in praktijk aan de slag. Gemiddeld kost dit
programma jou 8 tot 12 uur per week. Je
hoeft niet te betalen om mee te doen, maar
we vragen wel naar jouw motivatie.

Meteen doorpakken?
Meld je aan via het aanmeldformulier.
Heb je vragen? Mail dan naar:
info@areyoufutureproof.nl

Aanmelden

Jouw toekomst
begint nu

Futureproof is een samenwerking tussen Social Enterprise NL, Starters4Communities,
Social Impact Factory en Fawaka Ondernemersschool.

Over MDT
Futureproof is onderdeel van het actieprogramma in kader
van de maatschappelijke diensttijd (MDT), die de overheid
wil invoeren. Lees meer over dit actieprogramma op de
website van de Rijksoverheid en ZonMw.

www.areyoufutureproof.nl | info@areyoufutureproof.nl

