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Tijdens FIKS kom je wekelijks samen met de andere 
jongeren om trainingen te volgen. Daarna ga je die skills 
direct bij een organisatie toepassen bij jouw eigen gekozen 
vraagstuk. 

Kennismaking & Sterke Start:  
Je leert alle deelnemers kennen en stelt jouw doelen 
voor het komende half jaar. Je ontdekt de verschillende 
vraagstukken en gaat op tour door heel Breda en Zundert 
om zo goed mogelijk te proeven van alles wat er is. Je kiest 
het vraagstuk wat het beste bij je past.

Leren door te doen:  
Je gaat aan de slag met het vraagstuk en past daarbij alle 
lessen toe van de trainingen, je werkt aan je skills en hebt 
een steeds beter beeld van wat je wilt. Je experimenteert, 
test en denkt oplossingsgericht. 

Vallen & Opstaan:  
Je voert je idee uit in de praktijk. Je gaat van idee naar de 
werkelijkheid! Je leert van je fouten en viert je successen.  
Je weet wat je wilt en probeert nieuwe dingen uit.

Vieren & Reflecteren:  
Tijd voor een feestje! Je hebt je programma met succes 
afgerond, je hebt impact gemaakt bij een organisatie die 
enorm tevreden is over het resultaat van jouw hard werk. 
Samen met alle andere deelnemers vier je je succes en kijk 
je terug op een flink potje goed gefikst! 

Interesse?
Mail naar info@ikwilfiks.nl 

FIKS heeft een programma van ongeveer 6 maanden waarin je 
trainingen volgt en aan de slag gaat bij een organisatie om te 
leren hoe je maatschappelijke impact maakt. 

Impact maken
Jouw bijdrage maakt impact. Iets goed doen voor een ander 
voelt niet alleen gewoon goed, maar levert jezelf ook wat op! 
Doordat je een kijkje neemt bij allerlei verschillende organisaties 
en kijkt hoe jij kan bijdragen ontdek je waar je energie van krijgt 
en ervaar je dat op een echte werkvloer. Zo maak je impact voor 
anderen en voor jezelf. 

Skills leren
Haal het beste uit jezelf. Alleen zo kan jij groeien. Met de 
workshops en trainingen die in ons programma worden gegeven, 
leer je: impact maken, verandering stimuleren, kritisch naar 
vraagstukken kijken en wat je kan doen om andere te helpen. 
Kortom, je leert een hoop dus groeit enorm.  

Persoonlijke groei
Niet alleen door skills te leren groei je, want dat is niet alles. We 
helpen je ook om te ontdekken wat je wilt in je leven. Door je te 
coachen, naar jezelf te leren kijken en een boost te geven aan 
je zelfvertrouwen. Maak die stappen, zodat je je droom kan na 
gaan jagen. 

WAT BIEDEN WE ZO GEFIKST



OVER FIKS
Het programma voor jou dat je helpt het verschil te maken 
tussen ‘niet weten wat ik wil’ en ‘eindelijk
gevonden wat ik wil.’ Dat doen we door samen aan de slag te 
gaan, voor jezelf en een ander.
Zo ontdek je wat je wil, waar je goed in bent en wat je liever niet 
doet. Tel daar een goede portie
coaching bij op en voilà, je hebt FIKS. Of het gefikst. Of je hebt 
je fiks.

Wat jij wil. Dat is FIKS.

Want jouw ding, zo gefikst.
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Ben jij tussen de 16 en 27 jaar oud? Wil jij weten wat je wilt 
doen? Wil jij je dromen najagen? En directe impact maken in 
Breda en Zundert? Kan zo gefikst worden.

Als je meedoet aan FIKS ben je een half jaar lang, maximaal 20 
uur per week aan het investeren in jouw toekomst. Dat je daar-
mee ook nog anderen helpt maakt het alleen maar mooier. 

Je gaat aan de slag om directe impact te maken door in teams 
aan een vraagstuk van een organisatie in Breda of Zundert te 
werken. 

Je krijgt een dag per week trainingen om je skills te vergroten 
en verbeteren

Je krijgt coaching om te groeien als persoon en erachter te 
komen wat je nou echt leuk vindt

Deelname is gratis en de goede vibe wordt voor jou gefikst!
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