ORGANISATIES

INDIVIDUEEL
Ik ben ouder dan 26 jaar en ik wil 1-op 1 begeleiding/sparren bij persoonlijk vraagstuk over werk
of privé

Intake gesprek

Gratis en vrijblijvend
Kennis maken met elkaar. Bij de intake verkennen we het vraagstuk, bespreken we onze aanpak en
werkwijze en bekijken we samen hoe een traject er voor dit vraagstuk kan uitzien.

Scan

€ 80 | 1 bijeenkomst
Voor als je even wilt sparren over je persoonlijke ontwikkeling, praktisch of ander werk gerelateerd
vraagstuk zoals: voorbereiding op een belangrijk gesprek, een volgende stap in je baan of zinvoller
werk. Samen onderzoeken we wat er nodig is om de flow er (weer) in te krijgen. Vaak biedt een
Scan voldoende inzichten, inspiratie en praktische handvatten waardoor je weer verder kunt.

Traject

€ 300 | 4 bijeenkomsten
Voor het uitdiepen van een persoonlijk vraagstuk zoals: wat maakt dat ik vastloop in huidige situatie
of opleiding en hoe kan ik nu gaan doen wat ik echt wil?
Hierbij maak je tevens al doende de aanpak en werkwijze eigen.

GROEP
Wij zijn een groep/team en wij willen samen aan de slag

Scan

€ 150 | 1 bijeenkomst
Voor het onderzoeken van vraagstuk vanuit groep of team zoals: hoe kunnen we meer uit ons team
halen of onze ambitie vormgeven?

Workshop

vanaf € 525 | 1 bijeenkomst
Workshop op maat zoals: het vormgeven van een verander- of organisatietraject of een
brainstormsessie samen met jongeren voor een nieuw perspectief op of innovatie van product of
dienst. Zie hiervoor ook onze speciale Spot ON US Events.

Traject

vanaf € 600 | 4 bijeenkomsten
Waarbij we met elkaar aan de slag te gaan met vraagstuk(ken) uit de praktijk zoals: het verbeteren
van de samenwerking binnen het team of vanuit flow met een boost de gezamenlijke doelen en
ambities realiseren. Hierbij maken de deelnemers zich al doende onze aanpak en werkwijze eigen.

ORGANISATIE + Young Start UP Lab
Wij zijn een organisatie en willen samenwerken met de nieuwe generatie creatief talent. Voor
opdrachtgevers die met jongeren van het Young Start UP Lab willen bouwen aan nieuwe
mogelijkheden. Dankzij jullie opdracht doen zij nog meer ervaring op in de praktijk.

Scan Spot ON US

€ 300 | 2 á 3 bijeenkomsten
Waarbij we de mogelijkheden onderzoeken, begeleiden en faciliteren voor een samenwerking bij
een nieuwe opdracht zoals: het ontwikkelen en innoveren van de organisatie of projecten/diensten
op het gebied van kunst en cultuur of een brainstorm met denktank door en voor jongeren over
brand marketing voor een nieuwe niche markt.

Project Spot ON US

vanaf € 1.500 | 6 weken
Waarbij we in samenwerking met jongeren van het Young Start UP Lab bouwen aan een opdracht
zoals: een creatieve hub door en voor jongeren, talentontwikkeling binnen de organisatie of
afdeling, interdisciplinaire kunst en cultuurprojecten, innovatie van een nieuw product of dienst of
een nieuwe afzetmarkt aanboren met een marketing campagne door en voor jongeren.

Spot ON US Events

vanaf € 100
Creatieve en interactieve uitwisselingen tussen jonge talenten en makers en het publiek. Hierbij
brengen deelnemers aan het Young Start UP lab met hun Spot ON US Event kunst, inspiratie en flow
op locatie. Graag denken zij mee over een inspirerende aanvulling. Alles is mogelijk: van een
muzikaal of literair arrangement, podcasts of puber poëzie, tot het maken van een promotiefilm.

Tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd en materiaal. 2Flow voldoet
aan de Kwaliteitscode voor de Opleidingsinstellingen voor Kort
Beroepsonderwijs. Alle opdrachten zijn daarom vrijgesteld van B.T.W.
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