Informatiefiche
Traineeship voor Wereldverbeteraars
Hét trainingsprogramma voor ambitieuze wereldverbeteraars
die hun talenten in willen zetten voor een betere wereld!

Dit unieke trainingsprogramma combineert persoonlijke ontwikkeling met werken aan
een mooiere wereld. Door het traineeship word jij zelf een katalysator voor een
duurzamere en socialere wereld!
In vier maanden tijd ga je de uitdaging aan om een project op te zetten waarmee je een
concrete bijdrage levert aan een duurzamere en socialere wereld. Tijdens het eerste
trainingsweekend worden projectgroepen gevormd. Je bepaalt samen met je groep waarvoor
jullie je gaan inzetten en hoe het project vorm krijgt.
Dit traineeprogramma kenmerkt zich door een inspirerende en praktische aanpak met veel
interactie. Je leert over missiegericht projectmanagement, leiderschap, samenwerken,
zingeving, geïnspireerd leven, moed tonen, genieten en effectieve en eerlijke communicatie.
Tegelijkertijd leer je over jezelf als teamplayer, leider en waarmaker.
Stichting Verbeter de Wereld bestaat uit een groep professionele trainers en coaches. Elke
projectgroep krijgt een eigen coach die het team begeleid bij het behalen van hun doel en
bovendien individuele coaching geeft.

Resultaat
Je leert hoe je een eigen project of onderneming start, waarbij een prachtig idee
daadwerkelijk wordt omgezet in een resultaat met impact. Na vier maanden ben je bekend
met verschillende werkvormen en bent in staat hiermee te improviseren. Je weet anderen
mee te nemen in je plannen en snel concrete doelen te behalen. Je ben je bewust van je
persoonlijke kracht, krijgt veel zelfinzicht en weet je sterke kwaliteiten nog beter in te zetten
na dit traineeship.

Doelgroep
Het Traineeship voor Wereldverbeteraars is geschikt voor young professionals (en voor allen
die ‘jong van geest zijn’) die méér willen. Die zijn/haar persoonlijke ontwikkeling wil
vergroten en zich in willen zetten voor een betere wereld.
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Programma
Het Traineeship duurt vier maanden. De plenaire contactmomenten bestaan uit twee
trainingsweekenden en een slotdag. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de
trainingsweekenden:
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Jouw visie op een betere wereld
Persoonlijk Leiderschap
Dankbaarheid
Inspireren
Moed
Teambuilding
Samenwerken
Vertrouwen
Communiceren met intentie
Projectmanagement
Missie & visie-vorming
Intentie is resultaat
Acquireren
Successen vieren
Creatieve ideeën
Dromen
Praktisch idealisme
Feest vieren!

“Ik heb zelfs in het bedrijfsleven
nog nooit zo’n professionele
training gehad. Zonder meer
duizenden euro’s waard. Ik was
bang dat het ‘geiten-wollensokken’ zou zijn, maar het zat heel
professioneel in elkaar.”

Joris Heijnen, duurzaam
ondernemer en oud-deelnemer

Werkvormen
De trainingsweekenden zijn gevarieerd en levendig. Er wordt gewerkt met een groep van
maximaal 20 deelnemers, vijf coaches en een hoofdtrainer. Naast theoretische overdracht leer
je vooral door rollenspellen, feedback en veel verschillende oefeningen. Tijdens de
weekenden is er vooral aandacht voor de groep, buiten de weekenden om is er tijd voor
individuele coaching en werk je aan je persoonlijke ontwikkelpunten.

Coaching
Tijdens het traineeship is er veel aandacht voor coaching. Elke projectgroep krijgt een eigen
coach die het team begeleid bij het behalen van hun doel en bovendien ongelimiteerde
individuele coaching geeft. Je persoonlijke coach begeleidt je in het opstellen van je
persoonlijke leerdoelen en coachen je op het behalen hiervan. Uiteraard is er ruimte om in te
gaan op situaties die je tegenkomt en/of hulpvragen bij je coach neer te leggen.

Certificaat
Na afloop ontvangen alle deelnemers een certificaat.
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Tijdsinvestering
Het Traineeship duurt vier maanden en is naast werk of studie te volgen. De tijdsinvestering
bestaat uit twee trainingsweekenden, een slotdag en per week besteed je 1 à 2 dagdelen om
te doen wat nodig is om het project te doen slagen.

Locatie
Beide trainingsweekenden vinden plaats in
Biezenmortel, Noord-Brabant. De slotdag vindt
plaats in Utrecht, nabij het Centraal Station. Op het
eerste weekend worden de projectgroepen
gevormd. Het zal dan duidelijk worden waar de
verschillende teamleden wonen en waar de
projectvergaderingen plaatsvinden. Doorgaans is dit
in het midden van het land.

“Mede dankzij het Traineeship ben ik in
een enorme stroomversnelling terecht
gekomen en voel ik me zekerder om
mijn ideeën in actie om te zetten, en om
niet te lang in de denkfase te blijven
hangen maar ook gewoon te doen."

Elsbeth van Apeldoorn, oud-deelnemer

Data
Het eerstvolgende traineeship begint op 21 september 2018. Het daaropvolgende
traineeship begint op 8 februari 2019. Deelnemen aan de trainingsweekenden en slotdag is
een verplicht onderdeel van het traineeship.
Programma Traineeship 18 - najaar 2018
Weekend 1: Vrijdagavond 21 september t/m zondagmiddag 23 september 2018
Weekend 2: Zaterdagochtend 17 november t/m zondagmiddag 18 november 2018
Slotdag: Zaterdag (gehele dag) 19 januari 2019
Programma Traineeship 19 - voorjaar 2019
Weekend 1: Vrijdagavond 8 februari t/m zondagmiddag 10 februari
Weekend 2: Zaterdagochtend 13 april t/m zondagmiddag 14 april
Slotdag: Zaterdag (gehele dag) 15 juni 2019
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Kosten
Dit programma wordt op geheel vrijwillige basis georganiseerd. Wij vragen slechts een
onkostenvergoeding voor de trainingsweekenden en het trainingsmateriaal. Dit bedraagt €
399 inclusief BTW en is inclusief overnachtingen, alle maaltijden en het werkboek.
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Over Stichting Verbeter de Wereld
Stichting Verbeter de Wereld werd opgericht in 2007. Het traineeprogramma werd inmiddels
al 17 keer georganiseerd en er kwamen meer dan 60 sociale en duurzame projecten tot
stand. Stichting Verbeter de Wereld bestaat uit een groep professionele trainers en coaches
die hun expertise aanbieden omdat zij mensen willen helpen om de beste versie van zichzelf
te worden en de wereld mooier te maken. De trainers van het Traineeship Verbeter de
Wereld hebben allen ook zelf het traineeprogramma gevolgd. De trainers en coaches hebben
verschillende achtergronden (variërend van duurzaamheid, evenementsector, sociale sector,
loopbaanbegeleiding, wetenschap, energiesector, …), waardoor zij een wisselend perspectief
op het verbeteren van de wereld inbrengen in het programma.

Website
Kijk voor meer informatie, eerdere projecten en aanmelden op www.verbeterdewereld.org.

Contact
Voorzitter René Sellmeijer (info@verbeterdewereld.org / 06 - 41 48 92 89)

“Ik heb zo ontzettend veel geleerd.
Op persoonlijk vlak maar ook dingen
die ik kan gebruiken in mijn werk. De
ervaring om alles los te laten en
gewoon in het onbekende te
stappen met een groep mensen die
ik helemaal niet ken was geweldig. Ik
ben erg dankbaar voor het
vertrouwen in de groep en de hulp
van de coach(es). Jullie hebben een
top programma opgezet.”

Milan Gouweleeuw, oud-deelnemer
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