
Programma

GOED GEVOEL,
GOUDEN KANS.



Ben jij klaar om erachter te komen wat 

jouw superhelden kracht is? Waar je echt 

goed in bent, waar je energie uit haalt 

en hoe jij de wereld een beetje beter 

kunt maken? Yes! Dan willen wij graag 

dat je meedoet met het Gouden Kans 

project!

Tijdens het Gouden Kans project 

volg je met jouw Gouden Kans groep 

iedere week workshops gericht op 

persoonlijke groei, inspiratie en sociaal 

ondernemerschap. 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 de 

maatschappelijke opdracht van een 

lokale gastorganisatie waar jij je voor 

gaat inzetten.

PAK JIJ DIT 
GOUDEN
TICKET?



In de eerste 2 maanden zul je je richten 

op jouw persoonlijke groei en ga je 

korte stages lopen bij verschillende 

maatschappelijke organisaties. Jij kiest 

uiteindelijk voor welke organisatie jij je 

wilt inzetten. Bij die organisatie zul je 

vervolgens een vraagstuk oplossen terwijl 

je van ons de tools en inspiratie krijgt om 

in de praktijk toe te passen. 

Je zult bijvoorbeeld workshops volgen over 

Design Thinking, Community Building en 

Branding: trainingen die van jou een echte 

sociaal-ondernemer maken. Zo kan jij in de 

toekomst ieder probleem op een creatieve 

manier bekijken en oplossen.

WAT GA 
JE DOEN?

WIN-WIN
Het Gouden Kans project creëert een win-win situatie 

voor zowel jou, als voor de organisatie waarbij jij je vier 

maanden aansluit: jij leert nieuwe skills en tools, bouwt 

aan je netwerk en de organisatie krijgt van jou nieuwe 

inzichten en de hands-on hulp die zij nodig hebben. 



Het Gouden Kans project is voor jongeren 

tussen de 16 en 27 jaar die in Noord-

Holland Noord wonen en zes maanden 

lang, 20 uur in de week beschikbaar zijn 

om workshops te volgen en te werken voor 

een maatschappelijke organisatie.

VOOR WIE IS HET 
GOUDEN KANS 
PROJECT?

Aan het eind van het 
programma heb je:

Een eigen project in jouw stad of 
regio uitgevoerd

Een duidelijk beeld van jouw 
volgende stap en een sterker CV.

Skills ontwikkeld waardoor je 
oplossings- en doelgericht kan 
werken
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Ontdek waar je energie van krijgt, waar 
je goed in bent en leer te durven.

KICK-OFF

Leer verschillende gastorganisaties van 
dichtbij kennen door mee te lopen en 
kiest aan welk project jij wilt bijdragen. 

INSPIRATIE

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

CONCEPT ONTWIKKELEN

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

IMPLEMENTEREN

Jullie plan wordt echt. Wat heb je 
geleerd en waar wil je naartoe? Deel 
jullie succes!

PILOT & AFRONDEN

• Kennismaking
• Pitches van de 

gastorganisaties

• Inspiratietour bij 
gastorganisaties

• Sterke Start

• Design Thinking 
• Pitchen

• Data Download
• Business Model Canvas
• Community Building
• Branding & Storytelling

PITCH EVENT

WORKSHOPS
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DIT ZEGGEN
DEELNEMERS

“Het Gouden Kans heeft 
mijn vuur aangewakkerd.”
Judith

“Door het Gouden Kans heb 
ik mijn rugtas met ervaringen 
gedeeld.”
Jesse

“Ik heb stappen op mijn 
toekomstladder gezet.”
Sven

“Dripple effect! Het heeft van 
alles in actie gezet.”
Maaike

“Voor het Gouden Kans wilde 
ik echt niet meer naar school, 
nu start ik toch een opleiding 
aankomend schooljaar.”
Stefano

“Het Gouden Kans heeft mij 
geïnspireerd. Ik ga me hierna 
verder inzetten voor het 
klimaat.”

Bij het Gouden Kans Project 
sta jij centraal!



Pak jij dit gouden ticket?

GOED GEVOEL,
GOUDEN KANS. Wil je je ticket verzilveren? Ga dan naar de 

website van Gouden Kans project. We nodigen 

je uit voor een kennismakingsgesprek. Hierna 

hoor je of je mee kunt doen!

Heb je een vraag? Bel dan naar Marije 

Postuma bereiken op 06 1493 2835 of  stuur 

een mail naar m.postuma@meewering.nl.

www.goudenkansproject.nl

aanmelden

Gouden Kans Project is een onderdeel van MDT 
(Maatschappelijke Diensttijd).

https://goudenkansproject.nl/vraag-gouden-ticket-aan/
mailto:m.postuma%40meewering.nl?subject=Deelname%20Gouden%20Kans%20project
https://forms.monday.com/forms/826d3302648d1a8afc23772bbf996476

