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Wij dagen uit om samen een new feel society te weven voor gezonde 
jongeren en een gezonde toekomst voor mens & natuur.

MISSIE

Together we create

Onze hoofddoelgroep: jongeren en jongvolwassenen: versterken fysieke, mentale en sociale gezondheid, preventie, 
participatie.

Arbeidsmarkt, zorg en onderwijs: sociale innovatie experimenteerplek in een (economisch) samenwerkingsmodel 
rondom missie gezonde jongeren en gezonde toekomst.

Consumenten: verwondering/bewustwording, duurzaamheid, gezondheid en gezonde toekomst.
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Jongeren die bij ons een programma volgen kunnen op basis van social return als vrijwilliger hun bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van andere jongeren en/of Weave The Fabric of Society. Daarnaast zijn er ook andere jonge starters die met 
hun talenten stichting Boilrs Hub/Weave The Fabric of Society helpen. De bestuurstaken zijn onbezoldigd.

Op dit moment bestaat 75 % van de inkomsten uit impact subsidie sociaal domein/preventie van de gemeente Tilburg 
en 25% uit: verkoop van diensten & producten. We zijn op dit moment in de volgende fase van doorontwikkeling van ons 
concept waarbij ons businessmodel in de basis verhuur wordt met een social return component, aangevuld met verkoop 
van diensten & producten. Met de invoering van dit model bouwen we subsidie af.

HUIDIGE FINANCIERINGSBRONNEN



WEAVE GROW
FITprogramma in Mindgym
Een individueel gecombineerd leefstijlprogramma waarbij jongeren be-
palen hierbij aan de hand van 5 leefgebieden waar ze hun focus op willen 
leggen en welke programmaonderdelen daarbij passen. Ze hebben keuze 
uit 1 of meerdere van de volgende onderdelen: mentale sporttraining, yoga 
nidra (DRNS), hayini yoga, dreamboarden, creatieve & brein & lijf work-
shops, online Talentengame, mindfulness-, life-, loopbaan,- of business-
coaching, bedrijvenproeverij. Tijdsduur: 2 x 6 weken met uitvliegfase. Het 
programma wordt uitgevoerd door gekwalificeerde professionals (psy-
choloog, social worker, coach, yoga docent en sporttrainer).

Mind & Business
Van droom naar concept naar bedrijf mét aandacht voor je mind. Dat is 
in het kort het 12 weken durende Lean start-up business programma van 
Weave The Fabric of Society en gastexperts voor jonge starters.

WEAVE CONNECT
Een vrije, inspirerende verwonder plek om te zijn, een bakkie te doen, 
te connecten, werken, maken, zelf projecten op te zetten of workshops 
te volgen. Het hart van Weave the Fabric of Society: hier zijn we er voor 
elkaar.  Voor & door jongeren tussen 16 en 30 jaar. 

Connect & Create
Inmiddels een vast onderdeel van de broedplaats. Opgezet en uitgevoerd 
door jongeren. Iedere donderdagmiddag als je wilt, lekker creatief bezig 
zijn en met elkaar connecten. 

WEAVE WORK
Met een vaste werkruimte bij Weave The Fabric of Society heb je niet 
alleen de mooiste en inspirerende werkplek met de beste faciliteiten om 
gezond te kunnen ondernemen, je draagt met jouw talenten ook nog bij 
aan de gezamenlijke missie: gezonde jongeren en een gezonde toekomst 
voor mens en natuur. Wij dagen onze partners uit om te durven loslaten 
wat niet meer werkt en te experimenteren met cross-over concepten in 
onderwijs, ondernemen en well-being.

WEAVE SHOP
Duurzame, betaalbare en met zorg geselecteerde 2e hands kleding in-
geleverd door mensen die onze missie een warm hart toedragen. Verder 
verkopen we mooie duurzame items die zijn gemaakt door jonge creatieve 
talenten waar we mee samenwerken. Ook andere duurzame merken kun-
nen in de toekomst bij ons via shop in shop hun producten aanbieden. 

WEAVE COLLAB
We werken samen met bedrijven, jongerenwerkorganisaties, zorgorgani-
saties en onderwijs. Onze programma’s zijn altijd maatwerk, verrassend &  
fun en met aandacht voor body, mind & soul.

• Weave is een leisure concept met een 
missie: Conscious concept stores, 
verwonder oases in binnensteden waar 
bewustwording, verbinding, zijn, cultuur, 
shoppen, ontwikkelen, werken, welzijn 
en gezondheid centraal staan. Een social 
mall toegankelijk voor iedereen. Met een 
businessmodel waar welzijn & econo-
mische groei hand in hand gaan. We 
faciliteren samenwerking op basis van 
social return tussen onze huurpartners 
uit arbeidsmarkt, onderwijs en zorg, 
rondom ons gezamenlijke maatschappe-
lijk doel: gezondheid & ontwikkeling van 
jongeren in een gezonde maatschap-
pij. We zorgen voor impact door een 
focus op amplitie, preventie, cultuur & 
systeemverandering. Op deze manier 
dragen we samen, buttom-up bij aan 
de paradigmashift & transitie naar een 
gezonde toekomst voor mens & aarde.

• We werken evidence based/weten-
schappelijk onderbouwd met als ba-
sisconcepten: de 3 psychologische 
basisbehoeften, positieve psychologie 
en positieve gezondheid en bewezen 
leefstijl interventies. 

• Jongeren kunnen gratis & anoniem 
binnenlopen voor een luisterend oor en 
deelnemen aan programma’s.

• Veerkrachtig individu: we richten ons 
op empowerment, preventie, gezonde 
leefstijl en participatie van jongeren.

• Jongeren kunnen vrijwillige bijdrage 
leveren als luisteraar of door zelf projec-
ten op te starten.

• We werken met betaalde professionals 
met een diverse achtergrond, waarvan 
de helft zelf nog jongvolwassen is.

• Weave The Fabric of Society is en wordt 
met jongeren ontwikkeld door doen.

www.weavethefabric.com
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