
nice to MEET YOU : )

you are 
THE FUTURE,
BABe!

nice to MEET YOU : )

Wij zijn Impact Creators Amsterdam. 
Wij zien Amsterdam! samen met jou, als 
de nieuwe generatie, bouwen we aan de 
toekomst van onze stad én die van jou. 



why join?why join?
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INFO
Impact Creators Amsterdam werkt samen met 
jou aan je toekomst. Wij bieden jou gratis een 
programma aan ter waarde van €5.000!

Je volgt een half jaar lang een programma van
 +/- 20 uur per week

Je gaat je inzetten bij een organisatie met een 
positieve impact voor jouw stad!

Je ontmoet andere jongeren

Je krijgt €100 per maand 
(ook als je een uitkering hebt)

Let op! Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je verbindt je aan 
een programma van een half jaar voor ongeveer 14 tot 20 uur per week.

Je krijgt trainingen en coaching

Ontdek je talent

Leer nieuwe skills

Maak vrienden

Bouw aan je netwerk

Maak Amsterdam mooier

Verbeter de wereld

Beleef een toffe tijd

Ontvang een certificaat

Boost je CV

Bouw aan je toekomst
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Corona is ook in 2021 nog onder 
ons. Geen zorgen! We hebben 
allerlei inspirerende en creatieve 
manieren om ‘op afstand’ te leren 
en actief te zijn voor de stad.



TRAININGEN

PRogramma

Je (her)ontdekt jouw ambities en talenten. 
Stapsgewijs werken we aan een plan voor 
jouw toekomst. We gaan aan de slag met 
vragen als: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil 
ik? Hoe kan ik mijn doelen bereiken?

WorkSkills

Lifeskills draaien om het omgaan met de dingen in 
het leven die tegenzitten. Iedereen ervaart drempels 
of negatieve gedachten die jou verhinderen om het 
beste uit jezelf te halen. Wij gaan hier samen mee aan 
de slag!

LifeSkills 

Samen is leuker dan alleen! Een groot netwerk 
en goede communicatievaardigheden gaan 
jou helpen om je dromen waar te maken.

CommunitySkills

Aanmelding + persoonlijke intake 1

2 STARTW
EEK3

aan de slag

4 eindfeest
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certificaatcertificaat

PRogramma
Aanmelding + persoonlijke intake 

Tijdens de startweek maak je kennis 
met jouw ICA-programma. Je ontmoet 
de andere deelnemers. Leert over 
mogelijke ervaringsplekken. Samen 
doen we allerlei leuke activiteiten

Je ontvangt een heus certificaat waarop staat wat je 
allemaal gedaan hebt en wat je geleerd hebt. Mooi 
voor je CV!

Wij hebben 3 verschillende programma’s van Impact 
Creators Amsterdam waar jij uit kan kiezen*. Tijdens 
het eerste gesprek kijken we waar je het meeste zin in 
hebt en wat het beste bij jou past!

*Zie pagina 3 voor alle ICA-programma’s 

Tijdens jouw eigen ICA-programma ga jij 
jezelf specialiseren. Je doet werk- en 
levenservaring op. Je vergroot je 
netwerk. Je verruimt je blik op de stad, op 
jezelf en op de toekomst.

Je gaat je 14 tot 20 uur per week inzetten 
om iets goeds te doen voor een ander en 
voor Amsterdam. Wil je nog iets anders 
als extraatje? Dit kan natuurlijk!  Door 
bijvoorbeeld een inspiratietour of een 
werkbezoek.

Als je meedoet aan ICA krijg je uiteraard ondersteuning 
tijdens het gehele programma. Jouw leerwensen en 
ontwikkeldoelen staan centraal. Heb je daarnaast nog 
andere ondersteuning nodig? Gaan we regelen!

Samen vieren we 
behaalde successen. 
We staan stil bij wat jij 
allemaal geleerd hebt 
en welke stappen je 
gaat zetten om door 
te pakken.

Er zijn meerdere instapmomenten dit jaar. Hou onze 
website in de gaten voor de startdata en meld je daar 
aan voor meer info!



Sociaal ondernemerschap
Dit programma volg je bij Starters4Communities. Hier stomen we je klaar 
voor sociaal ondernemerschap, persoonlijk leiderschap en innovatie. Sluit 
je aan bij een groep ambitieuze changemakers, leer nieuwe skills van 
ervaren trainers, stroop direct je mouwen op bij een sociale onderneming 
en maak impact! Zo helpen we deelnemers met de start van een carrière 
met positieve impact, met een eigen onderneming of met ondernemende 
vaardigheden bij een organisatie of bedrijf. Je doet inspiratie en vaardighe-
den op in sociaal en duurzaam ondernemen, ontwikkelt een ondernemende 
houding en leert denken in mogelijkheden.

Voor wie is het? Voor iedereen, maar voornamelijk voor jonge professionals 
die een tussenjaar hebben om (opnieuw) te ontdekken welke richting je op 
wilt. Jij wilt kijken of je een zelfstandige onderneming wilt starten of dat je 
interesse hebt om de sociale en duurzame ondernemerswereld beter te 
leren kennen. 

Keuze-specialisatie: Starters4Commmunities heeft allerlei trainingen over 
Ondermemersskills en Netwerkskills. De trainingen gericht op persoonlijke 
ontwikkeling leggen een extra focus op een ondernemende houding, naast 
het vergroten van jouw zelfkennis en richting voor de toekomst. Inhoudelijk 
leer je een eigen project of start-up op te zetten.  

Gastorganisaties & werkzaamheden: Sociale en duurzame start-ups, bewo-
nersinitiatieven. Kies je voor dit programma dan ga je vooral werken aan het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën en projecten. Er is zelfs de mogelijkheid om 
een eigen bedrijf op te zetten. 

ympact maken 

Jij gaat kiezen welk ICA-programma het beste bij je past. Er starten er drie 
tegelijkertijd met allemaal een net iets andere invulling. 
Alle ICA-programma’s zijn voor alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar. 
Welke jij gaat volgen? That is up to you!

KEUZEKEUZE

Dit programma volg je bij Ympact020, het vrijwilligersnetwerk voor Amsterdamse jongeren. Bij 
Ympact020 maken jongeren met elkaar Amsterdam een beetje mooier. Het uitgangspunt is 
altijd: wat vind jij leuk om te doen en hoe kun je dat inzetten voor een ander? Wij helpen je te 
ontdekken wat je graag doet door vrijwilligerswerk te doen.

Voor wie is het? Voor iedereen die iets terug wil doen. We gaan samen ontdekken waar jij blij van 
wordt. Tegelijkertijd ga je Amsterdammers helpen. 
 
Trainingen/ Keuze specialisatie: De trainingen gaan over de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat 
kan ik? Aan de hand van interactieve trainingen leer je over de impact van jouw werk op de 
mensen die je helpt. Er is veel ruimte om jouw verhalen te delen met andere jongeren.

Gastorganisaties & werkzaamheden: Je gaat vrijwilligerswerk doen bij verschillende organisaties 
in de stad, afhankelijk van jouw interesses. Wil je met ouderen of daklozen werken? Misschien met 
kinderen of nieuwkomers? Speel je graag spelletjes? Sta jij het liefst koekjes te bakken of knap je 
graag een tuin op? Het kan allemaal! Er is ook de mogelijkheid om zelf een project op te zetten.

Empowering Talentz, ervarings- en 
netwerkplekken voor jou!

Dit programma volg je bij de Kandidatenmarkt. Dat is 
een organisatie die jongeren begeleidt en traint voor 
(vrijwilligers)werk, school, stage en het omgaan met 
geld. Met je deelname aan Empowering Talentz weet je 
hoe jij je netwerk kunt inzetten, hoe je geld vóór je kunt 
laten werken en hoe jij je talenten voor een ander kunt 
inzetten.

Voor wie is het? Voor alle jongeren! Organiseer met 
andere jongeren een evenement, zet je in voor kwetsba-
re kinderen of help ouderen bij jou in de buurt. Zet je ICT 
skills in voor bewoners of doe ervaring op bij een sport-
organisatie. Kies zelf welke plek bij je past en waar jij 
ervaring wil opdoen. Empowering Talentz helpt je met de 
bemiddeling naar jouw ervarings- en netwerkplek.

Keuze specialisatie: Je volgt de gespecialiseerde 
trainingen MoneySkills, MoneyStories en NetworkSkills. 
Met MoneySkills helpen we je met het aflossen van 
schulden en met MoneyStories leren we je hoe geld voor 
je kan werken. Tijdens de training NetworkSkills gaan we 
dieper in op netwerken middels de filosofie van het 
Brondenken.

Gastorganisaties & werkzaamheden: We matchen je 
aan een organisatie die bij jou past om ervaring op te 
doen en een netwerk op te bouwen en uit te breiden. Wij 
werken samen met organisaties die werkzaam zijn 
binnen onder meer de ICT, evenementen, duurzaam-
heid, zorg, onderwijs en sport.

Wil jij een training of activiteit bij een ander programma volgen? Ook dat kan! Er is volop ruimte voor 
maatwerk zodat jij het meeste haalt uit jouw deelname!
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I DAMSCO

Tot slot:
Wil je eerst meer info? 
Of je meteen al aanmelden?

Mail ons! We reageren snel!
info@impactcreatorsamsterdam.nl

Check ook onze website:
www.impactcreatorsamsterdam.nl


