
10 WEKEN

IMPACT ONDERNEMEN

VANUIT HUIS

PROGRAMMA

In 10 weken ontdek je de wereld van impact ondernemen, krijg 
je professionele workshops van experts, bouw je aan je netwerk, 
doe je werkervaring op en maak je direct verschil in de praktijk. 

Wat vind jij belangrijk?

Wat zijn jouw kwaliteiten en talenten & 
hoe kun je ze inzetten om impact te maken?

Wat is je actieplan 
voor de toekomst?

KICK OFF

VERKENNEN

ONTWERPEN

DOEN

PITCHEN

FASEN

Hier werken we naar toe!  Na 10 weken geeft 
ieder team een vlammende presentatie 

over hun project en resultaat. Tijdens deze 
feestelijke afsluiter blikken we terug en kijken 

we vooruit en ontvang je het certificaat!

PITCH EVENT

Je krijgt toegang tot extra 
verdiepende materialen en 

toolkits. Wil je meer leren over 
financieringsvormen? Of over je 

business model? Neem dan tijdens 
het programma een kijkje in de 

extra toolkits.

EXTRA TOOLKITS

GRATIS

WEEK ONDERWERP FASE

1 KICK-OFF & KENNISMAKING KICK OFF

2 IMPACT ONDERNEMEN VERKENNEN

3 DESIGN THINKING | VERKEN JE PROBLEEM VERKENNEN

4
DESIGN THINKING | BRAINSTORMEN &  
OPLOSSINGEN BEDENKEN

ONTWERPEN

5 DESIGN THINKING | PROTOTYPEN ONTWERPEN

6 VAN PROTOTYPE NAAR EXPERIMENT DOEN

7 EXPERIMENTEREN IN DE PRAKTIJK DOEN

8 THEORY OF CHANGE | WELKE IMPACT MAAK IK? DOEN

9 PITCHEN  DOEN

10 PITCH-EVENT & AFSLUITING PITCH IT

Met een casus doorloop je het hele proces als ondernemer en leer je werken met Design 
Thinking. In een drietal trainingen peil je behoeftes, bouw je een prototype en leer je 

conclusies trekken uit experimenten. Zo werk je sneller naar een werkend concept dat 
perfect aansluit op de behoeftes van jouw doelgroep.

DESIGN THINKING



IN HET KORTINNOVATIE OF 
STARTUP TRACK?

TIJD

VRAGEN?

10 weken

Iedere week  volg je een drie uur durende online workshop. In de 
overige vijf uur zet jij je in voor jouw impact project. Samen met 
je team maak je afspraken op welke dagen jullie werken aan het 
vraagstuk. 

Volg het Innovatie Track wanneer je impact 
wilt maken bij een bestaande organisatie. 
Je doorloopt de workshops en samen met 
je team werk je aan een vraagstuk van een 
bestaande impact onderneming. 

Welke impact ondernemingen doen mee?

Via onze socials delen wij welke 
organisaties mee gaan doen. Eén week voor 
de start ontvang je per mail een overzicht 
van de deelnemende ondernemingen.  

Volg het Startup Track wanneer je een 
eigen idee hebt voor een project of 
start-up. De workshops bieden jou de 
mogelijkheid om dit idee uit te werken, te 
professionaliseren en naar de praktijk te 
vertalen. 

Heb je vragen? Kom naar de online info sessie waarbij we je alles 
vertellen over Futureproof Online.  
 
Wil je niet wachten? Je kunt ons ook mailen of appen:

8 uur per week

Innovatie/ startup track

Voor iedereen t/m  27 jaar

8 interactieve workshops

Nationaal erkend MDT- certificaat

INNOVATIE TRACK

STARTUP TRACK

Inger  inger@starters4communities.nl
Rena rena@starters4communities.nl

Appen:       06 830 492 18

mailto:inger%40starters4communities.nl?subject=Futureproof%20Online
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