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FAQ 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.  

 

 

 

 

Voor wie is het Young Start UP Lab (YSUL)?  

 

Voor leerlingen, studenten of jongeren tussen de 16-26 jaar die: 
 Vast-/vooruitlopen in onderwijs en extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben 
 Erachter willen komen wat hun kwaliteiten/talenten/interesses zijn, wat ze echt leuk 

vinden om te doen na/naast school/studie en hoe ze dat kunnen aanpakken 
 Nu al (werk-)ervaringen op willen doen en voor zichzelf willen leren na of naast 

school/studie/baan 
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Is dit alleen iets voor jonge ondernemers of ook voor anderen? 

 

Iedereen is welkom. Juist de diversiteit moedigen we aan om samen tot nieuwe creaties, ‘out 
of the box’ oplossingen en vernieuwing te komen 
 
 
 

Wat als je nog in opleiding en/of nog leerplichtig bent? 

 

Ook dan ben je bij ons van harte welkom. Om dit programma naast school te kunnen volgen is 
een goede afstemming belangrijk. Daarom overleggen we samen met jou en eventueel je 
ouders om te kijken hoe we je deelname het beste kunnen faciliteren en combineren met je 
lesrooster en verplichtingen 
 
 
 

Wat ga je doen? 

 

Thema’s waarmee je bij het Young Start UP Lab aan het werk gaat zijn bijvoorbeeld:  
 

 Anders leren kijken, denken en doen 

 Groot dromen, klein starten en nu beginnen 

 Experimenteren en vooral ook ‘fouten’ maken 

 Vanuit flow creëren en doelen realiseren 

 

Wat staat er maandelijks op het programma?   

 

 Persoonlijke begeleiding  

 Organisatie van Spot ON US Event 

 Field Experience bij/via het Young Start UP Lab van 2Flow 
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Hoe ziet het programma er uit? 

 

Je gaat in ons programma direct aan de slag met je vraag, idee of talent en leert hoe je in 5 
stappen van vraag tot vorm komt. 
 
 

PLANNING 
CHECK IN 

ONTWIKKELEN 
ONDERZOEKEN ONTWERPEN ONTWERPEN 

ONTDEKKEN 
CHECK OUT 

WAT  

Kennismaken met 
elkaar 

“ The best project 
you will ever work 
on = YOU!”  

Jezelf & je idee, 
talent verder 
onderzoeken 

“Vanuit de grond 
van je hart, groeit 
altijd iets moois”  

Eigen makers plan 
ontwerpen 

“A goal without a 
plan is just a wish.” 
(Le petit Prince) 

Leren door te doen 
en samen te 
werken. 

“Be brave. Take 
risks. Nothing can 
substitute 
experience (Paulo 
Coelho) 

Evalueren en delen 
van opbrengst 

“Go where you feel 
most alive!” 

ANTWOORD OP 

Introductie 

Vormgeven van 
motivatie voor 
eigen leervraag en 
je idee voor het 
Spot ON US Event. 

Overeenkomst tot 
deelname 

Wat wil je nu echt 
weten, leren, 
ontwikkelen, doen 
en ervaren?  

Waar sta je nu? Wat 
zijn jouw interesses, 
talenten en 
kwaliteiten? Waar 
kom jij je bed voor 
uit? Met wie kan je 
samenwerken? 
Experts en andere 
deelnemers als 
extra hulp 
inschakelen. 

Met design thinking 
en 1-op1 
begeleiding leer je 
hoe je idee/plan 
gestructureerd kunt 
aanpakken.  

Het idee voor jouw 
bijdrage aan het 
Event tastbaar, 
visueel en 
overzichtelijk 
maken en delen, 
zodat we weten wat 
ieder te doen staat.   

Wat je bedacht 
hebt ga je ook doen 
i.s.m andere 
deelnemers en hulp 
van experts. 

Samen organiseren 
van Spot ON US 
Event 

Delen van 
uitkomsten bij het  
Spot ON US Event 

Evaluatie en balans 
opmaken van je 
idee, ervaringen en 
leervraag.  

Keuze om zelf 
verder te gaan of 
nieuwe pilot met 
deelnemers te 
starten.  

START PERIODE 

TIJDSDUUR 

Check in & 
Ontwikkelen 

  

Onderzoeken 

 

  

Ontwerpen 

  

Ondernemen  

  

Ontdekken & check 
out 

 

  

2 weken 2 weken 2 weken 4 weken 2 weken 

WEKELIJKSE 

ACTIVITEITEN 

1-op-1 begeleiding 
project 

Field Experience  

Intervisie/Meet & 
Greet 

Organisatie Event 
 

1-op-1 begeleiding 
project 

Field Experience  

Intervisie/Meet & 
Greet 

Organisatie Event 
 

1-op-1 begeleiding 
project 

Field Experience  

Intervisie/Meet & 
Greet 

Organisatie Event 
 

1-op-1 begeleiding 
project 

Field Experience  

Intervisie/Meet & 
Greet 

Organisatie Event 

1-op-1 begeleiding 
project 

Field Experience  

Intervisie/Meet & 
Greet 

Organisatie Event 
 
Afsluiting Spot ON 
US Event 
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Wat zijn Spot On US Events? 

 

De Spot ON US Events zijn de events die je zelf en samen organiseert om tussentijdse 
resultaten te delen met elkaar en publiek. Bij deze events gaat het dus om het creatief 
vormgeven, ondernemen en organiseren van jullie eigen feestje op onze locatie of elders. 
Doel van deze events is samen leren en experimenteren, netwerken en elkaar inspireren. 
 
 
 

Wat is een Field Experience? 

 

Field Experience is de praktijkervaring die je opdoet bij/via het Young Start UP Lab van 2Flow 
en opdrachtgevers uit ons netwerk. Bijvoorbeeld: het ontwerpen en maken van 
promotiemateriaal voor activiteiten van 2Flow of helpen bij het inrichten van een pop up 
store voor jongeren of muzikaal arrangement voor podcasts in opdracht van een bedrijf.  Zo 
leer je al doende wat bij jou wel of niet past en kun je een breed scala aan praktijkervaring 
opdoen. 
 
 

Hoe lang duurt het programma? 

 

Instappen is op projectbasis van 3 maanden. Deze 3 maanden zijn minimaal nodig om het 
programma te doorlopen en eigen te maken. Hierna kun je in overleg besluiten om je 
deelname te verlengen. 
 
 

Hoeveel tijd besteed je ongeveer per maand aan dit programma? 

 

Gemiddeld 1-2 dagdelen per maand voor zowel de organisatie van het Spot On US Event als 
voor het opdoen van praktijkervaring bij Field Experience.   
 
 

Hoe groot is de groep? 

 

De grootte van de groep varieert van 2 tot maximaal 12 deelnemers.   
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Waar zitten we met het Young Start UP Lab? 

 

 Onze hoofdlocatie en onze expositieruimte zit op het Tournooiveld 4 in Den Haag 
 Daarnaast komen we ook op andere locaties samen. Die locaties stemmen we af met de 

deelnemers en de activiteit 
 
 

Zijn er nog kosten aan verbonden? 

 

Nee. Tenzij je meer persoonlijke begeleiding nodig hebt dan de standaard 3 gesprekken per 
kwartaal.  
 
Mocht jij, of je ouders verder alsnog een vrijwillige bijdrage willen doen, dan is dat natuurlijk 
altijd welkom.  
 
 

Wanneer en hoe kan ik starten? 

 

Na aanmelding volgt een intake om te verkennen wat voor jou mogelijk is bij het Young Start 
UP Lab. Je kunt altijd eerst een keer meedraaien op de proef met de groep bij een Spot On US 
bijeenkomst en daarna besluiten of het wat voor jou is. Middels het ondertekenen van een 
intentieverklaring bevestig je je deelname. 
 

 

 

 

 
Je kan nu al starten! 

De eerste stap is  
ons even mailen of bellen 

 

 
E-mail: info@2flow.info  
Telefoon: 06-5389 5559  

Website: www.2flow.info 
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