• Vergroten participatie

OUTCOME

• Verbreden maatschappelijk arbeidspotentieel
• Bestrijden werkloosheid en sociaal isolement
• Verkleinen van zorgbehoefte
• Verlagen kosten voor de samenleving

Member beinvloedt positief alle gezinsleden en

Members verlaten duurzaam de uitkering

Members doen minder beroep op publieke

sociale context

middelen zoals zorg en welzijn

OUTPUT

Member heeft

Member neemt

Member is

Member vindt

Member vindt

Member start eigen

sociaal netwerk

actief deel aan

zelfredzaam op alle

passende baan

passende opleiding

bedrijf

en zinvolle

maatschappij

leefgebieden

dagbesteding

Verbondenheid Nederlandse

Members ontdekken

Duurzame persoonlijke

Betere positionering op de

samenleving is vergroot

mogelijkheden van

ontwikkeling: meer skills en

arbeidsmarkt

ondernemerschap

zelfvertrouwen

Ontwikkelen netwerk members,

Voor jongeren met een goed

Langdurige, intensieve training

Langdurige, intensieve training op

inclusief alumni, coaches

idee is een uitgebreidde

op persoonlijke ontwikkeling en

werknemers- en

en partners

ondernemersroute

toekomstbepaling in Nederland

studie vaardigheden

THROUGHPUT

Activiteiten

Peer

Training gericht op

Persoonlijke

Groeps

Praktijkgerichte

om horizon te

effecten

eigen doelen

coaching en

coaching en

stages

bejegening

bejegening

verbreden

Homogene groepssamenstelling:

Uitgebreide intake +

qua niveau & achtergrond

gevalideerde testen

Partnerships

Praktijkgerichte
vakopleidingen

Fungeren als

Duurzaam  

Members helpen

knooppunt

membership

members

Warm welkom en

Vakkundig personeel,

Persoonlijk, kleinschalig

Intrinsiek gemotiveerde

Programma ingericht op

groepsgevoel op

getraind in de

en praktijkgericht

vrijwilligers uit het

actief en contextgericht

aansprekende locatie

Buzinezzclub visie

onderwijs en training

bedrijfsleven als coach

leren op eigen niveau

INPUT

De Buzinezzclub visie:
1. Persoonlijk: ‘alles draait om jou!’ - de droom van jongeren staan centraal met als doel een succesvolle toekomst, zonder uitkering.
2. Ondernemend: van passief, naar actief - het ontwikkelen van een ondernemende houding om zelf aan het roer voor de toekomst te staan.
3. Optimistisch: creëer & leef je droom - ondanks tegenslagen en uitkering blijven geloven in kansen. Kan niet bestaat niet!
Members: ‘Alles draait om jou’. De Buzinezzclub is een keerpunt in jouw leven.
Coaches: Investeer in de toekomst (van jouw stad) en krijg er veel energie, inzicht en training voor terug.
Gemeenten: Wegens o.a. vergrijzing hebben we al het talent hard nodig. Los duurzaam een groot maatschappelijk probleem op, 100% pay for success.
Bedrijven: Maak kennis met een nieuwe generatie gepassioneerde, loyale en leergierige professionals, die een kans verdienen om te laten zien wat ze kunnen!
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