
LOCAL HEROES

EEN ONTDEKKINGSREIS NAAR DE BESTE VERSIE VAN JEZELF

Local Heroes biedt een gratis programma aan voor jongeren tussen de 14-27 jaar met een
drive om te ontwikkelen. Door middel van trainingen, excursies en workshops verdiepen wij
ons samen met de jongeren in de ontwikkeling van zichzelf, de maatschappij en de buurt. 

HET PROGRAMMA - DEEL 2
Deel 2 is een optionele optie, hierin kijken wij naar de individuele

wensen van de jongere. Nadat een jongere 3 maanden, 2 dagen per
week structuur en training heeft gehad, zorgen wij voor een zachte

‘’overdracht’’ naar alle andere dingen die de jongeren doen. Het gaat
over: heeft de jongere nog iets nodig van uit Local Heroes? Denk

bijvoorbeeld aan: coaching,  MDT-plek, vrijwilligerswerk,
loopbaancoach, portfolio/CV, netwerk gesprekken of eventuele

doorstroom naar andere programma’s zoals bijvoorbeeld NLP. Niets is
verplicht in deel 2. Sommige jongeren hebben door middel van deel 1

alles al gehaald wat hij/zij wilde halen en stopt na deel 1. 
 

HET PROGRAMMA - DEEL 1
Deel 1 duurt 3 maanden en bestaat uit twee trainingsdagen per

week van 10:00-16:00 uur. Een van deze twee dagen hebben de
jongeren trainingen waarin ze zichzelf beter leren kennen. Ze
gaan ontdekken welke dingen doe ik nu eigenlijk die al super

handig zijn, en welke dingen doe ik die misschien minder handig
zijn en hoe kan ik dat dan veranderen? Er wordt voornamelijk
gefocust op Wat Werkt Wel! Deze dag wordt gegeven door

ervaren trainers vanuit VUUR Training & Coaching. 
 

De tweede dag staat in het teken van ons Young Leaders &
Impact programma. Hierin gaan jongeren kijken naar zichzelf in de

omgeving & maatschappij en werken toe naar een activiteit
organiseren met de groep. Deze training wordt gefaciliteerd door

professionele Young Leaders trainers. En ja, we bieden nog meer!
Een deel van de 2 dagen training noemen we het impact

programma. Hierbij organiseert Local Heroes bedrijfsbezoeken,
uitjes, workshops en gastsprekers. Dit is een programma wat bij

elke groep weer op maat gevormd wordt omdat wij kijken naar de
behoefte en interesses van de groep. 

 

Ken jij iemand voor wie Local Heroes interessant zou zijn of wil jij gewoon wat extra informatie? Mail dan
naar info@localheroes-mdt.nl of bel Edita 06-19147184 

voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! 

mailto:info@localheroes-mdt.nl


Wat verwachten wij vanuit Local Heroes: commitment & aanwezigheid
en als dat er is gaan er veel mooie stappen gezet worden!

 
Wat kan Local Heroes opleveren voor een jongere:

-Zichzelf beter leren kennen.
-Ontdekken waar hij/zij goed in is.

-Samenwerken met een groep en iets betekenen voor de
maatschappij.

-Meer zelfvertrouwen.
-Een nieuw netwerk erbij.

 

Met elke jongeren hebben we voor de start van het programma een
kennismakings / intake gesprek zodat we elkaar beter leren kennen en

we de jongere ook nog persoonlijk kunnen vertellen over wat Local
Heroes nu eigenlijk is. Heeft een jongere deelgenomen aan het

programma, dan doen wij ook altijd nog een persoonlijk
evaluatiegesprek met de jongere om het samen af te ronden!

 

VERWACHTINGEN EN
RESULTAAT INTAKE GESPREK

Ken jij iemand voor wie Local Heroes interessant zou zijn of wil jij gewoon wat extra informatie? Mail dan
naar info@localheroes-mdt.nl of bel Edita 06-19147184 

voor een vrijblijvend kennismaking gesprek! 
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