
Programma Meet the pro!
Met professionals in gesprek over later



Vantevoren vond ik het best wel spannend. Maar het gesprek met 

Hidde was heel tof! Hij heeft veel verteld over hoe hij meester-

patissier is geworden. We gaan over een tijdje weer afspreken en hij 

gaat me helpen bij het regelen van mooie stageplekken!

”

“

Lize, 15 jaar



Jongeren over LOB

Bron:  Onderzoeksrapportage Jongerenperspectief op LOB (Expertisepunt LOB, 

oktober 2020)

• Persoonlijke relevantie 

Jongeren hebben behoefte aan meer maatwerk op het 

gebied van LOB en persoonlijk contact 

Ze zoeken ervaringsexperts (bijv. studenten die een stap 

verder zijn) of mensen die met ze mee kunnen denken 

vanuit een coachende rol. 

• Een levendige vorm 

Het vullen van te lange en saaie vragenlijsten heeft 

voor veel jongeren geen toegevoegde waarde; ze leren 

meer van ervaringsvormen, met directe link naar de 

praktijk. 



Programma Meet the Pro

Ontdek! Ontmoet! Ontwikkel!2 3
Ontdek 

beroepen / 

werkvelden die 

aansluiten bij je 

interesses en 

kwaliteiten

Ontmoet pro’s 
met beroepen 

waarover jij 

graag meer 

wilt weten

Ga aan de slag met je 

nieuwe inzichten, 

zodat jouw 

toekomstpad steeds 

een beetje duidelijker 

wordt



Ontdek! Workshop(s) in de klas

Ontdekken gaat over het ontdekken van je 

kwaliteiten en talenten, het ontdekken van je 

drijfveren, interesses en passie. En natuurlijk over 

het ontdekken van beroepen die bij jouw talenten 

en interesse passen! En dat doen we niet met 

ellenlange vragenlijsten ☺.

Hoe?

• Workshops in de klas, gegeven door ons jongeren-team, over 

onderwerpen zoals:

• Kwaliteiten en interesses

• Drijfveren en passie

• Wie ben ik?

• Jouw netwerk

• Personal branding

• Met onze online matchingstool zoek je interessante beroepen 

o.b.v. je jouw kwaliteiten en interesses.

• Voorbereidende of klassikale opdrachten op ons online 

inspiratieplein, met filmpjes, podcasts en blogs.



Ontdek!

Beroepenfilmpjes Podcasts

Beroepen uitgelicht

Op pad met de 

Adviseur waterbouw

Blogs (en nog veel meer)

Aanvullende opdrachten op het (online) inspiratieplein



Ontmoet!2
Ontmoeten doe je in de vorm van een of meerdere 

meet & greets met professionals uit de praktijk, die 

een beroep hebben waarover jij graag meer zou willen 

weten. Gewoon online, een uurtje praten over wat 

iemand precies doet en waarom hij/zij zijn werk zo 

leuk vindt. 

Zo krijg jij een goed beeld van dit beroep.
Ontmoeten betekent bij ons trouwens ook ont-moeten. 

Want eindelijk een keer iets niet moeten, wow dat geeft lucht. Bij 

EUVDT kan je ongedwongen onderzoeken wie je bent, wat je talent is 

of waar je verlangen ligt. Want die vrijheid en ruimte om je eigen pad 

te ontdekken, dat is echt de beste manier om op jouw plek in de wereld 

te komen.

Hoe?

• Ons jongerenteam helpt jou om een match te maken met 

interessante professional(s) met beroepen die jij interessant 

vindt

• Als jouw favoriete beroep niet op onze website staat, dan 

gaan we natuurlijk voor jou op zoek!

• Ook met de voorbereiding van je gesprek word je geholpen, 

bijvoorbeeld welke vragen zou je kunnen stellen tijdens het 

gesprek?



Ontwikkel!3
Ontwikkelen gaat om een stapje verder te komen in je 

ontdekkingstocht naar wat jij later wilt gaan doen. In 

deze fase ga je aan de slag met de inzichten die je hebt 

opgedaan. 

De vorm waarin je dit gaat doen, hangt af van de keuzes 

van je school. Het kan variëren van een presentatie aan 

jouw klasgenoten (zo maken zij ook kennis met het 

beroep dat jij hebt onderzocht) tot aan een 

maatschappelijk stageproject.

Hoe?

• Challenges

• Maatschappelijke Diensttijd project / Maatschappelijke stage

• Reflectie-opdracht

• Presentatie voor de klas

• Meeloopstages

TIP:

Voor MDT-trajecten kan één uur voor de 

toekomst, samen met de school, 

subsidie aanvragen.



Wie zijn wij?

Wij zijn een social impact organisatie. 

Wij willen jongeren inspireren door ze in contact 

te brengen met mensen uit de praktijk die 

enthousiast zijn over het werk dat ze doen. 

De toekomst inspireren, noemen wij dat. 

Wij het gunnen het elke jongere om te ontdekken wat bij hem/haar/het past. 

Ongeacht opleidingsniveau, sociale achtergrond en netwerk.

Bij één uur voor de toekomst kunnen jongeren ongedwongen onderzoeken wie ze 

zijn, wat hun talent is of waar ze naar verlangen. Want die vrijheid en ruimte om 

een eigen pad te ontdekken, dat is de beste manier om op je plek in de wereld te 

komen.

Eén uur voor de toekomst in cijfers:

- Gestart in 2022

- 400+ jongeren bereikt

- 330+ professionals die jongeren willen inspireren

- 40+ jongeren die in ons jongerenteam werkervaring doen / 

hebben opgedaan

- 15+ organisaties in ons netwerk, waaronder Rijkswaterstaat, 

BAM, G4S, Shell, MKB NL, KIVI en Rituals



Vóór en dóór jongeren

Alles binnen één uur voor de toekomst wordt door jongeren 

bedacht, ontwikkeld en georganiseerd. 

Van de communicatie met jongeren tot relatiebeheer met 

onze partners, van social media tot aan het organiseren van 

Meet & Greets en toffe events. 

Hierdoor sluiten onze activiteiten goed aan bij de doelgroep en 

voelen scholieren en studenten zich op hun gemak door de 

‘peers’—begeleiding. Ook geven we onze jongeren met deze 

bijbaan de kans zichzelf te ontwikkelen én hun eigen interesses 

te ontdekken.

Ons jongerenteam bestaat uit 20 jongeren, elk met hun eigen 

drijfveren en ambities om bij te dragen aan onze 

maatschappelijke missie. Ze studeren in heel Nederland en in 

het buitenland aan verschillende MBO-, HBO- en WO-

onderwijsinstellingen.



Ken je dat, dat je hart een sprongetje van blijdschap maakt als je iets 

doet wat je echt heel tof vindt en met passie doet? Dát unieke gevoel 

wil één uur voor de toekomst jongeren geven als ze zich oriënteren 

op hun toekomst. Hun eigen pad vinden, dat kan als jongeren 

geïnspireerd worden en kleine vonkjes ontvangen van mensen die vol 

passie over hun werk vertellen.

”

“
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