
De eerste afspraak bij jouw droomplek

Aan de slag

Praktisch

Om een vliegende start te maken met jouw jongerenambassadeurschap is het handig goede af-
spraken te maken met de organisatie waar je aan de slag gaat en de opdracht helder te krijgen. 
Neem daarom dit formulier mee bij je eerste gesprek en probeer alles met je contactpersoon zo 
goed mogelijk in te vullen! 

App of mail na je gesprek even een foto hiervan naar je jongerencoach. 
Veel succes en vooral veel plezier bij je eerste gesprek!

Jouw naam:     Jouw droomplek: 

Hoe vaak kom je langs als jongerenambassadeur? 

Met welke vraag of opdracht ga je als jongerenambassadeur aan de slag?

Wanneer is je volgende afspraak?

Op welke manier ga jij de vraag beantwoorden? 

Wanneer ga je het afronden en presenteer je je eindadvies? 

Wat is de eerste stap die je gaat zetten?

Hoe heet jouw contactpersoon?    Mobiel en/of mailadres:

 Interviews afnemen Een enquête opstellen  De boeken induiken

 Een event organiseren Een communicatieplan   Iets heel anders:

 1x per week om de week  elke maand



De eerste afspraak met je jongerenambassadeur

Aan de slag

Praktisch

Om een vliegende start te maken met het jongerenambassadeurschap in jouw organisatie  
is het handig goede afspraken te maken om de opdracht helder te krijgen. Neem daarom dit 
formulier mee bij je eerste gesprek en probeer alles zo duidelijk mogelijk vast te leggen. 

App of mail na je gesprek even een foto hiervan naar de jongerencoach. 
Veel succes en vooral veel plezier bij het begeleiden van de jongerenambassadeur!

Jouw naam:     Jouw functie: 

Hoe heet jouw jongerenambassadeur?   Mobiel en/of mailadres:

Wat hoop je dat jouw jongerenambassadeur bereikt?

Op welke manier ga jij de jongerenambassadeur begeleiden? 

Wanneer is je volgende afspraak?

Hoe betrek je je collega’s en/of leidinggevende?

Hoe vaak spreek je de jongerenambassadeur? 

Wat wil je doen met het eindadvies? 

 1x per week om de week  elke maand


