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het verschil maken voor jezelf en een ander.

> Ben je tussen de 16 en 27 jaar?
> Wil je even meer DOEN dan DENKEN?
> Ontdekken waar je goed in bent?
> nieuwe mensen leren kennen?
> Werk doen dat je raakt?
> werken In en voor je stad utrecht?

Wil je echt iets doen aan het plastic-probleem? Of juist
sociale ongelijkheid aanpakken?
Pak je kans. Maak jouw missie. Maak je punt.

wat is het?
Wil jij alles leren en ervaren over sociaal ondernemerschap? Gezien
worden en jouw talenten ontdekken en versterken? Direct aan de slag
gaan bij een sociale organisatie of samen met andere deelnemers
intensief werken aan jullie eigen idee? Een groter netwerk opbouwen in
Utrecht? Dan is Missie030 het programma voor jou!
HOE DAN?
In 20 weken stomen we je klaar voor sociaal ondernemerschap. Samen met een
groep van ongeveer 15 deelnemers doe je alle nodige kennis en vaardigheden op
en leer je van ervaren trainers: interviewtechnieken, brainstormen, prototypes
maken, projectmatig werken, presenteren, samenwerken en nog veel meer! Het
geleerde breng je meteen in de praktijk bij een sociale organisatie in Utrecht of
je past dat toe gedurende de uitwerking van jullie eigen idee. Na het programma
ben je een heel stuk verder om meer impact te maken. Bij een werkgever of met
je eigen bedrijf!
Een crowdfundcampagne is onderdeel van het programma en is een unieke
ervaring. Deelnemers geven aan dat ze tijdens de crowdfundcampagne enorm
veel over zichzelf hebben geleerd en een ondernemende mindset hebben
ontwikkeld.

MAAK JOUW PUNT. aanmelden

dit krijg je
STARTUP TRACK

> 20 weken, 16 uur per week
> Gratis deelname
> Trainingen & workshops
> Persoonlijke coaching & teambuilding
> Inspiratie opdoen & netwerken
> praktijkervaring met een eigen project.

support track

aan de slag met je eigen sociale startup

aan de slag bij een bestaande organisatie

Denk jij weleens aan een eigen startup? Wil je niet
wachten tot anderen het doen maar NU zelf in
actie komen? Wil jij sociale uitdagingen aangaan
op een ondernemende manier? En jouw persoonlijk
leiderschap een flinke boost geven?

Wil jij alles leren en ervaren over sociaal
ondernemerschap? Gezien worden en jouw talenten
ontdekken en versterken? Direct aan de slag gaan bij een
sociaal ondernemende organisatie? Een groter netwerk
opbouwen in Utrecht?

Dan is de Startup Track perfect voor jou!

Dan is de Support-Track voor jou het juiste programma!
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