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YOUNG START UP LAB (YSUL)                 DOEN WAT KLOPT VOOR JOU! 

 

Anders kijken naar: # talent #interesses# kwaliteiten # loopbaan # studie #opleiding #baan 

#eigen onderneming #de jeugd van tegenwoordig.  

 

Het Young Start UP Lab (YSUL) is er voor jongeren tussen de 16-26 jaar. Je leert er creatief 
ondernemen. Met jouw talenten ga je jouw opleiding, idee of bedrijf vormgeven. 

Tijdens ons 3 maanden durende programma gaan we aan de slag met jouw idee. Je leert 

middels coaching en praktische tools hoe je van vraag tot vorm komt  door o.a.: 

 2Flow Coaching; leren hoe je in flow kunt creëren om je doelen te realiseren 

 Design thinking; in 5 stappen ontwerpend leren 

 Lean start up methode;  snel tot concrete resultaten komen  

 

 

 

 

 

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

 Persoonlijke begeleiding  

 Organisatie van Spot ON US Event 

 Field Experience bij/via het Young Start UP Lab van 2Flow 

Het Young 
Start UP 

Lab 
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DEELNEMEN AAN HET YOUNG START UP LAB (YSUL) 

 

Je gaat in ons programma op 3 vlakken aan de slag:  

 

 

     

Spot on YOU Spot on US Spot on FIELD 

                                           

 

 

 

SPOT ON YOU 

 

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

Wat is er nog meer mogelijk voor jou? 
 

1 op 1 begeleiding waarbij je met persoonlijke coaching de 2Flow methodiek eigen maakt. Met jouw unieke 

handleiding leer je hoe je in flow je dromen kunt waarmaken. 

We gaan samen ontdekken wat voor jou wel of niet werkt en de vorm vinden die bij jouw idee het beste past. 

Dit doen we aan de hand van kleine opdrachten en experimentjes. Zo leer je al doende je talenten 

ontwikkelen, vorm te geven en ten toon te stellen. Kortom; ontdek waar je blij van wordt en ga het doen. 

Reactie deelnemer: 
 

“Ik ben veel meer gaan doen! Ook heb ik een groter besef gekregen van wat mij nou 

gelukkig maakt om te doen.” 
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SPOT ON US 

 

 

SAMEN LEREN 

Wat is er nog meer mogelijk samen? 
 

Naast persoonlijke begeleiding maak je ook deel uit van een groep. 
We houden Spot ON US bijeenkomsten met de groep waar we samen leren, experimenteren en elkaar 
inspireren. Met de andere deelnemers organiseer je iedere maand het Spot ON US Event. Bij dit maandelijks 
door de groep zelf te organiseren Event deel je de tussentijdse resultaten van je ontwikkelingsproces met 
anderen. Hierbij wordt het publiek actief betrokken. 
 
De Spot On US Events worden georganiseerd op onze eigen locatie of op een door ons te organiseren andere 

locatie. 

Reactie deelnemer: 
 

“De samenwerking is bijzonder geweest, ik denk dat we als groep zeker een groei 

hebben doorgemaakt. Ik vind het mooi om te zien hoe iedereen elkaar heeft leren 

kennen, en elkaar de ruimte heeft gegeven om een eigen plekje binnen de groep te 

vinden, of dit nou gelukt is of niet.” 

 

 

 

SPOT ON FIELD EXPERIENCE 

 

 

PRAKTIJKERVARING 

Wat is er nog meer mogelijk in de praktijk? 
 

Tijdens je deelname doe je ook praktijkervaring op bij /via het YSUL van 2Flow. Met opdrachten uit ons 

netwerk stimuleren we je om meer uit je talent te halen en je verder te ontwikkelen op professioneel en 

persoonlijk vlak. Daarnaast investeer je met deze praktijkervaring niet alleen in je toekomst maar ook een deel 

van jouw tijd in ruil voor jouw deelname aan dit programma. 

Reactie deelnemer: 
 

“Het behouden van het enthousiasme over gaan DOEN en MAKEN, dit is óntzettend 

fijn! Ook de balans tussen persoonlijke aandacht en aandacht voor de groep is top.” 

“De vrijheid die wij kregen was bijzonder en erg fijn! Alle vertrouwen die je in ons 

hebt en hoe motiverend je altijd bent.” 
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Kortom als deelnemer aan dit programma gaan we samen de uitdaging aan om: 

 Zelfstandig en creatief te leren ondernemen 

 Interdisciplinair samen te werken, te experimenteren en te leren 

 Praktijkervaring op te doen: learning by doing 

 

 

TOT SLOT OVER 2FLOW EN ZO: 

 

 

Een creatieve broedplaats waar de huidige generatie de sleutel is voor  
vernieuwing en out of the box oplossingen van onderwijs tot maatschappij 

 
De leerling.nu is er voor activiteiten in school en het Young Start UP Lab voor na/naast school 

 

  

Voor leerlingen die actief willen bijdragen  
aan het ontwikkelen van hun onderwijs.  
Samen met de leerlingen, school, ouders 
en Co Flow bouwen we aan  
nieuwe mogelijkheden. 
 
Locatie activiteiten is op school 

Voor jongeren tussen 16-26 jaar  
die creatief willen leren ondernemen.  
Met hun talent(en) gaan ze hun eigen 

 opleiding, pilot, onderneming 
 of idee vormgeven.  

 
Hoofdlocatie activiteiten op het Tournooiveld 4  

 

 
Heb je nog specifieke vragen over het Young Start UP Lab? Bij FAQ proberen we er zoveel mogelijk te 

beantwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact op met Florence Stinis. 

E: 2flow@info.nl 
T: 06-5389 5559 
I: www.2flow.info/ 

Deleerling.nu 
Young Start UP Lab 

 

2 F L O W 

 

De kunst van onontdekte mogelijkheden 
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