OHYEAR – de tijd van je leven!
De deelname aan het programma van OHYEAR bedraagt Euro 4.970. We
beseffen dat dat een investering is. Maar wees gerust, het is niet onoverkomelijk. Samen met jou gaan we op zoek naar een oplossing! Weet je dat een jaar
overdoen omdat je “de verkeerde studie” hebt gekozen, duurder is dan
deelname aan OHYEAR?
De kostenopbouw van OHYEAR is zorgvuldig en strak berekend. We werken
zoveel mogelijk op basis van het community-based ondernemerschap; het
brengen en halen van informatie in het kader van Noaberschap staat bij ons
centraal. De basis van de kosten wordt gevormd door ervaren en gediplomeerde trainers en coaches. Het programma biedt maatwerk voor elke deelnemer
en er is veel persoonlijke begeleiding. Verder moeten ook de locatie en
buitenactiviteiten uit dit bedrag betaald worden.
Wil je graag mee doen maar weet je niet hoe je dit gaat ﬁnancieren? We denken
graag met je mee! Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.
• Stel, je bent 18 jaar. Als je naast OHYEAR de overige dagen gaat
werken, maak je bijna 400 uren (17 weken van 2 dagen van 8 uren en 3
weken vakantie van 5 dagen). Met een uurloon van Euro 6,70 verdien je
al snel Euro 2.600,- bij elkaar. Dat is meer dan de helft van het bedrag.
• Als je eindexamen hebt gedaan en je gaat vakantiewerk doen, kan je
Euro 2.000,- sparen. En als je OHYEAR zelf ﬁnanciert, krijgt het ook
meer waarde.
• Volg je een leerwerk- traject? Dan wil je werkgever misschien de deel
name aan OHYEAR voor jou ﬁnancieren! Naast het leren op je vakge
bied, kan je je dan richten op persoonlijke groei en ontwikkeling.
• Als ﬁnanciering een probleem speelt, vraag dan de wijkcoach van je
gemeente om hulp. Zij hebben een budget dat ingezet kan worden voor
voortijdige schoolverlaters en jongeren met een kwetsbare positie.
• Vaak zijn je ouders, grootouders of anderen in je omgeving bereid een
deel te sponsoren in jouw ontwikkeling. Misschien heb je zelf nog een
spaarpotje. Of kan je bij familie of vrienden een deel lenen? Vaak is er
meer mogelijk dan je denkt.
Mocht je mee willen doen aan OHYEAR, maar je weet niet hoe je dit moet
bekostigen? Neem dan in ieder geval contact op met ons. Dan gaan we met jou
op zoek naar een oplossing.
Ondertussen gaan wij door met aanboren van subsidies om OHYEAR voor
iedereen toegankelijke te maken. Dat is ons hoogste doel!

