
HI, PIONIER!
HELP JIJ DE JONGEREN VAN 
VANDAAG DE UITDAGINGEN VAN 
MORGEN AAN TE PAKKEN?

Jongeren (16-27 jaar) willen en 
kunnen zoveel bijdragen aan een 
sociale en duurzame toekomst. Met 
Futureproof maken deze jongeren 
kennis met sociaal ondernemer-
schap en leren ze hoe zij bouwen 
aan een toekomst met impact.  
Daarvoor is jouw hulp ook nodig. 

“De frisse kijk en onbevangenheid 
van jongeren is fijn. De jongeren 
hebben mij het inzicht gegeven dat 
het gaat om de impact die ik maak, 
ook al is sociaal ondernemerschap 
geen doel op zich voor mij. Op mijn 
beurt heb ik hen aangeraden om al-
tijd samenwerkingen op te zoeken. 
Zo helpen we elkaar!”

Tom van Straaten,  
sociale onderneming Noest

Over het programma van  
Futureproof
 
Wij zoeken sociale ondernemingen in regio  
Almere, Den Haag, Eindhoven, Groningen en 
Zwolle met plek voor wereldverbeteraars in spe!

Door middel van interactieve workshops en een 
inspiratietour leren ze alles over impact maken 
met ondernemerschap. Vervolgens hebben ze de 
keuze om een initiatief op te zetten of aan de slag 
te gaan bij een sociale onderneming. Hier gaan 
zij 3 maanden lang aan een opdracht werken voor 
gemiddeld 8-12 uur per week.

Heb jij bijvoorbeeld hulp nodig bij de communi-
catiestrategie van jouw sociale onderneming? 
Heb je een of meerdere projecten die er maar niet 
van komen? Wil je onderzoeken welke kansen er 
liggen voor een nieuw businessmodel? 

Kun jij de frisse blik van onze jongeren gebruiken 
en wil jij een bijdrage leveren aan het inspireren 
en klaarstomen van de aanstormende generatie 
sociaal ondernemers? Alle ideeën zijn welkom en 
bespreken het graag met je! 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
 
Voor het programma Futureproof hebben 
Starters4Communities, Social Impact Factory, 
Fawaka Ondernemersschool en Social 
Enterprise NL de krachten gebundeld om 
sociaal ondernemerschap toegankelijk te 
maken voor alle Nederlandse jongeren. 

Futureproof is onderdeel van het landelijke 
actieprogramma Maatschappelijke 
Diensttijd (MDT) vanuit de overheid. MDT is de 
ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste 
versie van henzelf. Een kans voor jongeren om 
hun talenten te ontdekken, van betekenis te 
zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te 
maken voor
de toekomst.

Deelnemen aan Futureproof
Wat kun je verwachten?

Jong talent tussen de 16 - 27 jaar  
zonder extra kosten

Support van een team van 2-4 creatieve,  
samenwerkende jongeren

Ondersteuning bij een project of opdracht 
 voor 8-12 uur per week

Begeleiding vanuit sociale onderneming  
gemiddeld 3 uur per week

Een frisse blik op het project  
voor 12 weken lang

Heb je interesse en wil je meer weten?
Neem contact op met Nine van  
Social Enterprise NL via  
nine@social-enterprise.nl.
 
Meer info over het Futureproof vind je op  
www.areyoufutureproof.nl.
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