Biedt jouw organisatie jongeren een Gouden Kans?
Gouden Kans Project zoekt gastorganisaties met een maatschappelijk vraagstuk!
Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die hun talenten willen ontdekken en hun skills verder willen ontwikkelen terwijl ze
iets goeds doen voor een ander is dit de gouden kans. Tijdens het Gouden Kans project volgen de jongeren een half jaar
trainingen en persoonlijke coaching en hebben ze de kans om op een vernieuwende manier hun talenten te ontdekken
en te ontwikkelen. De opgedane kennis passen de jongeren gelijk toe op een op een project met een duurzaam of sociaal
thema bij mooie organisaties die midden in de samenleving staan. Dit biedt jongeren een kans om ervaring op te doen
en een duidelijk beeld te krijgen voor een toekomstperspectief.
Een voorbeeld van een vraagstuk dat in Den Helder door de Helderse Vallei is ingediend is bijvoorbeeld: Hoe brengt de
Helderse Vallei het hoe en waarom van de energietransitie dichterbij zijn bezoekers? Hoe betrekken we bewoners op een
actieve manier?
En bij startende organisatie Hart op Groen uit Alkmaar hebben de jongeren geholpen met de vraag: Hoe kan onze nieuwe
Groentekar op een effectieve manier in de markt worden gezet om mensen bewuster te maken van de impact van een
gezonde lunch? Hoe wordt het bedrijfsleven bereikt en welke behoefte ligt er?
Ligt er binnen jouw organisatie een vraagstuk waar je samen met een klein groepje jongeren 1 dag in de week aan wilt
werken?

Hoe ziet het Gouden Kans programma eruit?
Tijdens de Gouden Kans zullen jongeren de eerste zes weken van het project, twee keer een drie dagen stage lopen bij
de gastorganisatie. Als organisatie krijg je dus twee keer een groepje van 3-4 jongeren die één dag in de week, voor drie
weken komen meelopen om elkaar en de dagelijkse werkzaamheden en hulpvraag te leren kennen.
Aan het eind van deze zes weken kiezen de jongeren bij welke organisatie zij zich willen inzetten. Op basis van hun
motivatie en leerdoelen en jouw input na de stageperiode stellen we teams samen, waarbij we ook zoeken naar de beste
combinatie van krachten en talenten in de groep.
Als de matches zijn gemaakt, zullen de jongeren in vier maanden tijd trainingen volgen over sociaal ondernemerschap en
zullen zij werken aan het vraagstuk binnen jouw organisatie. Daarbij krijgen ze van ons de juiste tools, kennis en
coaching. Van de organisatie verwachten we bereidheid om de jongeren te begeleiden bij het beantwoorden van het
vraagstuk. Aan het einde sluiten we het project gezamenlijk af met een slotevent waarbij de jongeren hun eindresultaten
zullen pitchen en vieren.

Waarom meedoen?
Zes maanden lang krijgt jouw organisatie een toegewijd team van deelnemers om samen aan de slag te gaan aan het
versterken van jouw project en organisatie. Samen met jouw team bepaal je waaraan gewerkt gaat worden en welk
resultaat jullie aan het eind behaald willen hebben. Deelnemers werken zowel strategisch als uitvoerend mee.
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De trainingen, waarbij je zelf ook van harte welkom bent, bieden hen nieuwe vaardigheden, gereedschappen en inzichten
die zij aanwenden voor het project. Het samenwerken met de deelnemers zal tot nieuwe inzichten leiden en een sterk
eindresultaat opleveren. Een gouden combinatie!
Tijdens het programma worden twee pitch events georganiseerd, die jouw organisatie de mogelijkheid bieden om het
project te presenteren aan een breder publiek uit de regio. Partners en bewoners kunnen meedenken en doen door
kennis, kunde en middelen te delen, waardoor het idee echt uitgevoerd kan worden.

Wie zoeken we?
Wij zoeken gastorganisaties die mee willen werken aan de maatschappelijke diensttijd en jongeren een zinvolle tijd
bieden binnen de organisatie. Wanneer is een gastorganisatie geschikt:
✔ Het is vooral belangrijk dat er een uitdagend vraagstuk is voor de jongeren. Het werkt het beste als het vraagstuk
een duidelijk thema/kader heeft maar ruimte biedt om als project binnen het programma uitgevoerd te kunnen
worden.
✔ Er is een gedreven initiatiefnemer of contactpersoon, die de motivatie en tijd heeft om het team te begeleiden om
samen het beste uit het programma te halen. Samen spreken jullie een wekelijks vast contactmoment af.
✔ De locatie van de gastorganisatie is in de regio waar het programma draait en het team kan daar 1 dag in de week
terecht om aan het vraagstuk te werken.
Belangrijk om te weten: de inzet van jongeren binnen de maatschappelijke diensttijd heeft een maatschappelijk doel, is
vrijwillig, onbetaald (geen salaris), onverplicht (geen arbeidsrelatie en aanstelling), voor een ander of de samenleving en
in enig georganiseerd verband (geen individueel initiatief of mantelzorg). Er mag geen sprake zijn van
arbeidsverdringing of financieel gewin als gevolg van de maatschappelijke inzet.

Meer informatie of aanmelden?
Neem vooral contact op met een van onze coördinatoren:
Tirsa van Diemen | tirsa@starters4communities.nl | 0614608768 & Eli Knijff | eli@starters4communities.nl | 0646614821
We kijken uit naar een gouden samenwerking!
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