Programma #goudenkansproject
Het programma bestaat uit een combinatie van trainingen, tools, inspiratie uit de
praktijk en challenges. Je leert jouw talenten op ondernemende wijze in te zetten voor
jouw stad of dorp. De kennis die je opdoet pas je gelijk toe op je eigen ‘goed gevoel
project’. Leren door te doen en zelf te ervaren. Het programma duurt zes maanden.

Aan het eind van het programma heb je:
• Een eigen project in jouw stad of regio uitgevoerd
• Een duidelijk beeld van jouw volgende stap
• Skills ontwikkeld waardoor je oplossings- en doelgericht kan werken
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Kick-off
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Creëer het concept

Ontdek waar je energie van
krijgt, waar je goed in bent en
leer te durven.

Je gaat samen met de mensen
van jouw project een idee
bedenken en pitchen.
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Maak het echt

Maak jullie idee nog beter! Leer
hoe je mensen bereikt en een
community bouwt.
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Vier het!

Deel jullie succes!
Het is jullie feestje :-)

PAK JIJ HET
GOUDEN TICKET
T.W.V. € 5.000?

Voer het uit

Jullie plan wordt echt.
Wat heb je geleerd en waar
wil je naar toe?

Pak jij die kans?

Verzilver je ticket op
www.goudenkansproject.nl

goudenkansproject.nl

PAK JIJ HET
GOUDEN TICKET
T.W.V. € 5.000?
Vraag jij jezelf wel eens af wat voor werk nu echt bij
je past? Waar jij energie van krijgt en waar je goed
in bent? Iedereen wil wat van je. Maar wat wil jij?
Is het ticket al weg?

Er zijn 25 #goudenkansproject

Jouw ticket verzilveren

tickets beschikbaar. Ze hebben een

Hiernaast hebben we voor jou een

symbolische waarde van € 5.000. Dit

#goudenkansproject ticket geplakt.

gouden ticket geeft je een voorsprong

Wil je je ticket verzilveren? Ga dan naar

bij jouw volgende avontuur.

www.goudenkansproject.nl/ticket
We nodigen je uit voor een

In het #goudenkansproject doe je

kennismakingsgesprek. Hierna hoor je

bijzondere werkervaring op met een

of je mee kunt doen!

‘goed gevoel project’. Dat doe je bij
een organisatie die er echt toe doet.

Heb je een vraag?

Ook krijg je coaching en trainingen. Je

Bel dan naar Sanne van Kerkhof op

ontwikkelt nieuwe skills en ontdekt

06 532 833 29 of stuur een mail naar

waar je goed in bent. Samen met andere

info@goudenkansproject.nl

jongeren. Zo kun je van elkaar leren.

Verzilver je ticket op www.goudenkansproject.nl

ga snel naar www.goudenkansproject.nl
om er ook één aan te vragen.

