JOUW CARRIÈRE
MET IMPACT
BEGINT HIER

TRAININGSPROGRAMMA SOCIAAL & DUURZAAM ONDERNEMEN

Futureproof neemt jou mee in de wereld van
impactondernemerschap. Of je nu ondernemer wilt worden
of niet, iedereen kan op ondernemende wijze impact maken.
Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor het klimaatprobleem,
de plastic soep, oneerlijke kleding of eenzaamheid onder
jongeren. Met Futureproof bouw je aan jouw toekomst. Een
toekomst die net wat mooier, socialer en duurzamer is.

What’s in it for me?

In jouw stad
óf online!
Groningen

Maak kennis met, en leer van,
inspirerende impact ondernemingen
Praktische tools & methoden zoals:
design thinking en business model canvas

Almere

Zwolle

Den
Haag

Interactieve workshops van experts zoals
pitchen en het maken van een bedrijfsplan
Direct werkervaring opdoen en
impact maken in de praktijk
Een certificaat & CV boost

Eindhoven

Uitbreiding van je netwerk en
community met likeminded people

Kijk je toe of doe je mee?
www.AreYouFutureproof.nl/#meedoen
Futureproof
@AreYouFutureproof

Futureproof NL
@AreYouFutureproof

Futureproof NL
/AreYouFutureproof

www.AreYouFutureproof.nl

Futureproof in jouw stad óf online
De DIY en Online programma’s zijn voor iedereen die klaar is met stilzitten
en écht iets wil betekenen. Die zijn/haar talenten wil ontwikkelen en
ondertussen de wereld wil verbeteren. Tijdens het programma ga je samen
aan de slag om positieve impact te maken.
Je volgt workshops, werkt aan challenges en gaat in de praktijk aan de
slag. Je krijgt persoonlijke begeleiding en teamcoaching. Veel leren, fouten
(durven) maken en misschien zelfs jullie eigen sociale onderneming starten.

Maak jouw keuze!
16 t/m 27 jaar oud

DIY
Samen lokaal impact maken

Online
Impact ondernemen
thuis vanaf je bank

Futureproof Tracks

17 weken

1 vaste dag op locatie
(hele dag)

16 t/m 27 jaar oud
Online, door
heel Nederland

Innovatie Track

8 - 12 uur per week

Innovatie of
Startup Track

10 weken
1 vast dagdeel
online

8 uur per week
Innovatie of
Startup Track

Ga je voor de Innovatie Track, dan werk
je samen aan een opdracht bij een
bestaande sociale onderneming.

Community
Ook na het programma
kun jij impact blijven
maken in het landelijke
netwerk voor jong
sociaal ondernemend
Nederland: YIM!

Inspireren

Reflecteren
& Pitchen
Startup Track

Kies je de Startup Track? Dan ga je samen aan
de slag om jullie eigen impact idee verder uit
te werken en in de praktijk te testen!

#YIM
Young Impactmakers
Communities is de plek voor
jouw carrière met impact. Hier
kun je voor, tijdens en na het
programma inspiratie, netwerk
en gelijkgestemden vinden.

