Futureproof heeft de MDT subsidie weer toegekend gekregen!
Dat betekent dat we vanaf 2022 Futureproof gratis kunnen blijven aanbieden
aan alle jongeren van Nederland. Een korte update van onze impact tot nu toe.

WAT DEELNEMERS ZEGGEN
“Dankzij Futureproof weet ik nóg beter
wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. Dat
kan ik goed gebruiken in mijn zoektocht
naar een baan met impact.”
- Luca (23), deelnemer Futureproof DIY

“Ik wil me inzetten voor een wereld
zonder het klimaatprobleem. We
leven er nu eenmaal zelf op en ik
vind dat we er zuinig op moeten zijn.”
- Arjen (20), deelnemer Futureproof MBO

DE E-LEARNING GROEIT
ONLINE
Ons Futureproof e-learning platform is up & running! De
afgelopen maanden waren we druk bezig met het opnemen
van onze workshops en het bouwen van het platform om de
deelnemers van Futureproof Online een optimale ervaring
te geven. Daardoor kunnen jongeren in heel Nederland
meedoen met het programma - gewoon vanuit huis!

Scan de QR-code en
bekijk onze Futureproof Online
Sneak Preview pagina!
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IMPACT VAN FUTUREPROOF
ENACTUS
Nijmegen, Amsterdam, Den Haag,
Tilburg, Groningen, Utrecht,
Eindhoven, Delft, Rotterdam,
Wageningen, Twente, Maastricht
ONLINE
Heel Nederland

VO
Nijmegen, Den Haag, Capelle ad IJssel,
Amsterdam, Nieuw Vennep, Veghel,
Hengelo, Kampen

YIM
Amsterdam, Den Haag,
Eindhoven, Groningen,
Nijmegen

MBO
Nijmegen, Zwolle, Leeuwarden, Assen,
Almere, Tilburg, Groningen, Utrecht

DIY
Den Haag, Eindhoven,
Groningen, Zwolle, Almere

IMPACT IN WOORDEN

DIY UITGELICHT: BLIK OP DIVERSITEIT
Blik op Diversiteit was dit jaar de grote winnaar op het Futureproof DIY
PitchEvent waar DIY teams uit alle vijf steden hun beste project pitchen.
Met Blik op Diversiteit ontwikkelden Saeeda, Raïesa en Luca een tool
voor middelbare scholieren om op een laagdrempelige en speelse
manier met elkaar in gesprek te gaan over diversiteit. Aan de hand van
dilemma- en dialoogkaarten komen thema's als culturele achtergrond,
religie, seksualiteit, gender, mentale/fysieke beperking en sociaaleconomische status aan bod.
Inmiddels hebben de dames zich ingeschreven bij de KVK. “Onze missie is
om het hedendaagse onderwijs inclusiever te maken!”

VO UITGELICHT: WASTE WATCHERS
Leerlingen van middelbare school Pieter Zandt Scholengemeenschap in
Kampen ontwikkelden middels het Futureproof VO programma met veel
enthousiasme hun ﬁctieve impact onderneming. (Fictief, omdat dit een
minderjarige leeftijdsgroep betreft).
Een groepje leerlingen noemde zichzelf de Waste-Watchers en koppelde
voedselverspilling aan armoede. “We willen helpen door langs winkels te
gaan en overal en nergens eten vandaan te halen.”Ze bedachten een plan
voor het opzetten van een voedsel-afhaalpunt op hun eigen school, voor
mensen die niet altijd kunnen betalen voor hun eten. Zo pakken deze
jongechangemakers twee problemen in één keer aan!

VOORUITBLIK
Futureproof Online
Start: 11, 12 & 13 januari
Futureproof DIY
Start: Maart 2022

MET DANK AAN ONZE PARTNERS
AMSTERDAM IMPACT
EY
GEMEENTE NIJMEGEN
GEMEENTE ROTTERDAM
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RABOBANK FOUNDATION
STÉRK.BRABANT
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VSB FONDS

Ken je iemand die mee zou
moeten doen met Futureproof
Online? Stuur hem/haar de
Sneak Preview pagina!

