
Futureproof

Gratis trainingsprogramma over 
impact ondernemerschap



Are you
Futureproof?

Bij Futureproof bouw je aan jouw eigen toekomst én die 

van een ander. Tijdens Futureproof maak jij impact en leer 

je de uitdagingen van morgen aan te pakken: duurzaam 

& sociaal. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor het 

klimaatprobleem, ongelijkheid, de plastic soep, kinderarbeid in 

de kledingindustrie of eenzaamheid onder jongeren.

Wil jij je ook inzetten voor een betere wereld, maar weet je nog niet hoe? 

Wil je leren een idee om te zetten in actie? 

Of wil je werken aan jouw persoonlijke groei? 

Bij Futureproof bouw je aan  jouw eigen  toekomst én die van een  

ander. Zo werken we  samen  aan een mooiere buurt, school, of 

stad. 



Voor wie?

... tussen de 16-28 jaar?

... zoekend naar de volgende stap?

... klaar om je netwerk te vergroten?

... leergierig maar durf je ook fouten te maken?

... benieuwd of impact ondernemen iets voor jou is?

Ben jij...

Tijdens Futureproof 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. Je gaat leren 

door te doen, fouten (durven) maken, bijdragen aan 

hulpvragen van impact ondernemers en misschien 

zelfs je eigen startup opzetten. 



What’s in it 
for you?

Volg workshops van experts en leer hoe je jouw 

ideeën werkelijkheid maakt.

Maak direct verschil (impact) bij een impact 

ondernemer of met je eigen startup.

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 wie je bent en wat jouw unieke talenten 

zijn, zodat je ze kan inzetten voor toekomst die 

Futureproof is.



Het programma

Tijdens het programma volg 
je verschillende workshops 
van onze experts en coaches. 
Denk bijvoorbeeld aan 
pitchen, crowdfunden, design 
thinking, prototypen, creatief 
denken, impact leiderschap, 
personal branding, nieuwe 
businessmodellen, financiering & 
storytelling. 

In grote lijnen ziet het programma er zo uit: 

Kick off
Je maakt kennis met de groep, het programma en Futureproof collega’s. Je leert wat 
impact ondernemen is, doet veel inspiratie op en je stelt persoonlijke doelen. Waar 
wil jij in groeien tijdens dit programma? 

Crowdfunden als groep
Als groep zetten we een crowdfundcampagne op. Je leert eerst wat crowdfunden is. 
Je komt erachter dat je door crowdfunding snel ideeën in praktijk kan brengen. Je 
komt meteen in actie, leert door te doen en ervaart dat geld verdienen en impact 
maken hand in hand gaan. 

Met je team aan de slag
Kies je voor de innovatie track, dan werk je in een team aan een opdracht bij een 
impact onderneming uit jouw stad. Kies je de startup track, dan ga je in een team 
aan de slag om een eigen project met sociale of duurzame impact uit te werken én in 
de praktijk testen. In beide tracks onderzoek je welk probleem jullie willen 

aanpakken, ontwerp je oplossingen, maak je prototypes en test je deze ideeën in 
praktijk. 

Pitchen, vieren en reflecteren 
Je pitcht alle geleerde lessen tijdens een afsluitend Pitch Event. Samen kijken we 
naar jouw volgende stap. Je word lid van de community van Futureproof alumni en 
ontvangt een Futureproof MDT-certificaat. Goed voor je netwerk én je cv.



Praktisch & 
aanmelden

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

Aanmelden

Tijd & locatie
Je kunt Futureproof volgen in Den Haag, 
Eindhoven, Groningen, Vlissingen, Zwolle 
en Nijmegen. Elke stad heeft plek voor 20 
deelnemers. Gemiddeld kost dit 
programma jou 8 uur per week. Iedere 
week ontmoeten jullie elkaar op een vaste 
programmadag. Je volgt dan workshops en 
werkt aan challenges voor je project. 
Sommige weken zijn intensiever, dan 
besteed je net wat meer tijd. Je hoeft niet 
te betalen om mee te doen. We vragen wel 
naar jouw motivatie om je in te zetten in 
jouw impact team en bij te dragen aan de 
crowdfunding.

Next step?
Ben je enthousiast en wil je meer weten 
over het programma? Andere deelnemers 
en het team ontmoeten? Wil je nog wat 
vragen stellen? Kijk dan op onze website en 
meld je aan voor de eerstvolgende 
informatieavond.

https://forms.monday.com/forms/a25a6b99006673b8f0e877bc6c12a325?r=use1
mailto:info%40areyoufutureproof.nl?subject=Futureproof%20DIY
https://forms.monday.com/forms/a25a6b99006673b8f0e877bc6c12a325?r=use1


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

Nieuwsgierig wat Futureproof heeft bereikt in de voorgaande jaren? Download dan hier 

ons impact rapport.

https://www.areyoufutureproof.nl/wp-content/uploads/2022/05/FP-Impact-Rapport-2021-final.pdf

