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WAT IS MADE BY 020?
Made by 020 is een netwerkprogramma voor 
ambitieuze mbo-studenten die iets willen 
betekenen voor de stad en hun eigen talenten 
willen ontwikkelen. In het programma lossen ze in 
teams een maatschappelijke uitdaging op in de stad. 
Tegelijkertijd leren ze netwerken, zichzelf profileren 
en presenteren. Ook maken ze kennis met vele 
bedrijven en organisaties in de stad Amsterdam. 

26 maatschappelijke uitdagingen opgelost

190 deelnemers van alle mbo-instellingen 
in de stad

45 deelnemende bedrijven en organisaties 
in de stad

63 netwerkgesprekken tussen 
deelnemende studenten en bedrijven

Ook voor uw bedrijf is Made by 020 een mooie 
kans om mbo talent te ontmoeten! We komen 
graag langs bij u om over het project te 
vertellen. Meer weten of een afspraak maken? 
Neem contact op met Maisha van Pinxteren via 
mpinxteren@diversion.nl  of 020-3059271

• Deelnemers bouwen een relevant netwerk 
op en leren toekomstige werkgevers kennen

• Mbo-talent biedt een frisse blik op actuele 
thema’s en kan nieuwe inzichten aandragen

• Bedrijven kunnen mbo-studenten betrekken 
bij het bedrijf en met hen in gesprek gaan 
over actuele vraagstukken. 

WAAROM MADE BY 020?
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MADE BY 020 | In maart 2019 gaat het zesde traject van Made by 020 van start. Made by

020 is hét netwerkprogramma voor ambitieuze mbo-studenten die hun talent en professionele 
vaardigheden willen ontwikkelen en willen bijdragen aan de stad Amsterdam. Met Made by 020 
creëren we een netwerk dat elkaar versterkt en inspireert. De betrokkenheid van bedrijven is 
hierbij van doorslaggevend belang en uw bedrijf kan natuurlijk niet ontbreken. Voor bedrijven is 
Made By 020 een unieke kans om mbo-studenten te ontmoeten die een stapje extra zetten en om 
de werknemers van de toekomst te helpen vormen. 

CHALLENGES | De studenten werken 

tijdens het programma samen met bedrijven 
aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken, ‘challenges’, die aansluiten bij 
het bedrijfsleven in de stad. De challenges
gaan over allerlei maatschappelijke thema’s 
zoals duurzaamheid, diversiteit of innovatie. 
In gesprekken met enthousiaste professionals 
van bedrijven bedenken de deelnemers een 
oplossing voor hun challenge. Hiervoor 
hebben ze uw hulp nodig. 

MEEDOEN? | Het traject van Made by

020 in dit studiejaar loopt van 12 maart’19 tot 
en met 28 mei ‘19. We zoeken bedrijven die in 
deze periode hun kennis en vaardigheden 
willen delen met de 70 nieuwe deelnemers. 
Ook zoeken we naar locaties voor grote 
bijeenkomsten zoals de kick-off en de 
certificaat-uitreiking. Word partner en lever 
een bijdrage aan een of meer van de volgende 
programmaonderdelen!

1. NETWERKGESPREK|  Deel jouw 

expertise over een challenge met een groep 
van 10 deelnemers tijdens een gesprek van 
een uur.  Studenten leren zo te netwerken en 
een formeel gesprek te voeren. De gesprekken 
vinden na 18u plaats, op jouw kantoor met 
een professional uit de organisatie. Het is leuk 
als de studenten ook een rondleiding kunnen 
krijgen door het bedrijf. 

2. WORKSHOP | Deelnemers 

ontwikkelen hun netwerkvaardigheden, maar 
ook skills zoals samenwerken, zichzelf 
presenteren of problemen oplossen. Hoe pakt 
jouw organisatie dit aan? Geef je 
vaardigheden door aan een groep studenten 
door een interactieve workshop te 
organiseren van 2 uur op een of meerdere 
avond(en) na 18u.

Planning programma Made by 020

Datum Programmaonderdeel Duur

12 maart Kick-off 4 uur

19 maart Inhouse avond 1 uur 

25 – 26 maart Netwerkgesprek 1 uur

8 -9  April Netwerkgesprek 1 uur 

23 April Workshop 4 uur

13 - 14 mei Workshop 2 uur

28 mei Eindevent 4 uur

3. LOCATIE |Geef deelnemers 

de kans om binnen te kijken bij jouw 
bedrijf en host een van de 
bijeenkomsten. We zoeken 3 locaties 
voor grote evenementen waar alle 
deelnemers bij elkaar komen: de kick-
off, een in-house avond  en het 
eindevent.


