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Schrijf je
hier in voor ons 
leiderschaps-

programma

Vergroot je netwerk terwijl je werkt aan de stad

Ambassadeur Van Amsterdam

Ben jij de nieuwe

Denk jij al tijden na over dat ene initiatief voor de stad of in je wijk 
en ben je tussen de 18 en 27 jaar oud? Wil jij je netwerk uitbreiden, 
in contact komen met andere betrokken Amsterdammers en werken 
aan je persoonlijke leiderschapskwaliteiten? Meld je dan aan voor het 
leiderschapsprogramma van Ambassadeurs van Amsterdam.

https://docs.google.com/forms/d/1_2W6WwLrQTkBLQBAAJeQHWHwSAJkkKJ85qtB71T8ScQ/viewform?edit_requested=true


   Zondag 18 september 13:00-17:00 Opening en kennismaking

 Woensdag 21 september 18:30-21:30 Community Building

 Woensdag 28 september 18:30-21:30 Deep Democracy

 Woensdag 5 oktober 18:30-21:30 Design Thinking

 Zondag 16 oktober  13:00-17:00 Werksessie en plannen pilot

 Woensdag 26 oktober 18:30-21:30 Netwerksessie

 Woensdag 2 november 18:30-21:30 Werksessie

 Woensdag 9 november 18:30-21:30 Public Speaking

 Woensdag 16 november	 18:30-21:30	 Intervisie	en	reflectie

 Zondag 20 november 13:00-17:00 Eindpresentaties en afsluiting

   Gratis persoonlijke coaching;

   Je wordt getraind in methode’s zoals: community building, design thinking, 

inclusieve besluitvorming en spreken in het openbaar;

   De tijd en begeleiding om je idee werkelijkheid te maken;

   De mogelijkheid om actief bij te dragen aan de toekomst van Amsterdam;

			Officieel	certificaat	van	deelname;

   Uitbreiding van je netwerk met organisaties, gemeente en rolmodellen;

   Ervaren gastsprekers;

   Je wordt onderdeel van de community van Ambassadeurs van Amsterdam.

Ambassadeurs van Amsterdam is een beweging voor en door jongeren uit

de stad. In het leiderschapsprogramma ga je in 10 bijeenkomsten met jongeren vanuit 

alle stadsdelen en diverse achtergronden aan de slag gaat met je eigen challenge 

voor de stad. Zo draag je bij aan de toekomst van de stad terwijl je werkt aan jezelf! 

Nieuwsgierig naar het programma of hoe jij kan bijdragen? Het eerstvolgende 

programma start op 18 september. 
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https://docs.google.com/forms/d/1_2W6WwLrQTkBLQBAAJeQHWHwSAJkkKJ85qtB71T8ScQ/viewform?edit_requested=true

