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Wij zijn de toekomst / Le futur est à nous / Future city champions
Platform voor talentvolle Brusselse jongeren
Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets start samen met de Koning
Boudewijnstichting het platform ‘Wij Zijn De Toekomst’. Op 7 oktober wordt daartoe een oproep
voor kandidaturen gelanceerd via scholen, middenveldorganisaties en sociale media. Brusselse
jongeren krijgen 12 maanden lang professionele ondersteuning ter waarde van 2.500. Het platform
helpt Brusselse jongeren tussen 19 en 35 jaar hun talenten te ontwikkelen en creatieve ideeën te
verwezenlijken. Het doel is om een nieuwe generatie Brusselse rolmodellen te creëren.
Op 7 oktober lanceert de Koning Boudewijnstichting een oproep waarbij jongeren zich kandidaat
kunnen stellen aan de hand van hun creatieve en ambitieuze idee. De 20 beste projecten worden
gedurende 12 maanden intensief begeleid, bedoeld om het idee om te zetten in een concreet project.
Na afloop worden de projecten voorgesteld aan alle Brusselaars.
“Brussel zit barstensvol jong talent. Deze jongeren zijn de architecten van het Brussel van morgen. Met
het platform ‘Wij zijn de toekomst’ geven we onze jongeren de kans om een vliegende start te nemen”,
aldus Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets. “Ik geloof enorm in het potentieel
van de Brusselse jeugd. Met dit platform reiken we hen de juiste vaardigheden en competenties aan
om hun projecten tot een goed einde te brengen. Hiermee versterken we niet alleen het netwerk en de
leiderschapscapaciteiten van deze jongeren, maar creëren we ook een nieuwe generatie Brusselse
rolmodellen”.
De geselecteerde jongeren volgen een inhoudelijk traject bestaande uit persoonlijke coaching,
projectmanagement en een aantal terreinbezoeken bij Brusselse bedrijven en instellingen.
Kandidaturen zijn welkom tot en met 21 november 2016 op http://www.kbsfrb.be/nl/wij_zijn_de_toekomst.html
Bij de selectie van de deelnemers wordt gestreefd naar een weerspiegeling van de Brusselse
samenleving in al haar diversiteit.
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