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De springplank van de nieuwe generatie: dat is NJR. Het kostte het nieuwe bestuur nog 
geen week om  daarachter te komen. We hebben het ervaren, gevoeld en doorgegeven 
aan nieuwe jongeren. Dat is namelijk wat je wilt, wanneer je erachter komt hoe mooi het 
is om jongeren in hun kracht te zetten. NJR is er om jongeren hun sterke punten te laten 
leren kennen zodat ze met die sterke punten het verschil maken. We zorgen ervoor dat 
er beleid wordt gemaakt waarbij er rekening wordt gehouden met de nieuwe generatie 
of nog beter: dat er beleid wordt gemaakt waaraan jongeren hebben meegedacht 
of meegewerkt. We zijn er om de positie van iedere jongere te versterken, zowel op 
nationaal als lokaal en internationaal niveau. Het maakt daarbij uiteraard niet uit wat 
je identiteit, opleidingsniveau of politieke voorkeur is. Wij zijn er voor iedere jongere. 
Wat dat betreft verandert er in 2020 helemaal niets. Aan de andere kant verandert er 
juist ontzettend veel: we werken aan nieuwe projecten en zitten over meer onderwerpen 
die jongeren aangaan aan tafel met ministers. In dit werkplan hebben wij als grootste 
overkoepelende jongerenorganisatie beschreven wat onze plannen, thema’s en projecten 
zijn en hoe we daar in 2020 aan gaan werken. Wat 2020 speciaal maakt, is dat 2020 
het jaar van de vrijheid is. En bij NJR vinden we het belangrijk om daar aandacht aan te 
besteden. De vrijheden die voortkomen uit het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog 
zijn namelijk niet vrijblijvend; ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor 
het behoud en het versterken ervan. Vrijheid werkt binnen NJR twee kanten op. Enerzijds 
zien we het als een privilege om ons voor jongeren in te zetten. Dit is een direct gevolg 
van het leven in een vrij land. Anderzijds zorgen we door te werken aan onze thema’s 
dat jongeren vrij zijn (en blijven) om alles uit zichzelf te halen door hen de best mogelijke 
kansen te bieden. En het mooie is, dat wij -samen met onze medewerkers, vrijwilligers en 
jongerenvertegenwoordigers- niets mooiers kunnen bedenken om ons voor in te zetten.

  Mede namens het bestuur,
  Floor Brands
  Voorzitter NJR 2019-2020

voorwoord
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NJR gelooft in een samenleving waarin jongeren goed hun plek kunnen vinden en 
op hun eigen manier positieve impact hebben op hun omgeving. Daarom staan we 
voor een wereld waarin jongeren zich maximaal ontwikkelen, vanuit hun eigen sterke 
punten werken en zich inzetten voor een betere toekomst. Want sterke punten, die 
heeft iedereen. Wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt en wie je ook 
bent. Dat bewijzen de leden van NJR: ruim 40 Nederlandse jongerenorganisaties. 
Allemaal zetten ze zich op hun eigen manier in om onze wereld eerlijker, leefbaarder 
en mooier te maken. Daarmee zijn ze tegelijkertijd ook het levende bewijs van hoe 
jongeren het verschil maken. Wij vinden dat iedere jongere de kans moet krijgen om dit 
verschil te maken. Daarom gaan wij daar waar jongeren zijn. Of dat nu in een vol Ahoy, 
in jeugdgevangenissen of in het speciaal onderwijs is: dat maakt ons niets uit. Onze 
changemakers reizen het hele land door, van scholen tot buurthuizen en van gemeentes 
tot GGZ-instellingen. Dagelijks werken en spreken wij met allerlei jongeren, zowel in ons 
netwerk als in onze projecten. De ervaring en kennis die we daarmee opdoen, geven 
ons een unieke positie. Wij weten wat er speelt en wat belangrijk is. Wij begrijpen waar 
jongeren tegenaan lopen. Wij zien welke kansen en uitdagingen er voor onze generatie 
liggen en nemen deze mee naar gemeenteraden, de Tweede Kamer en de Verenigde 
Naties. We inspireren bestuurders, beleidsmakers en professionals met echte verhalen 
en komen met oplossingen die werken. Op die manier vormen wij de schakel tussen het 
dagelijks leven van jongeren en de vormgevers van beleid. Samen kunnen wij zorgen 
dat jongeren de voorzieningen en kansen krijgen die ze verdienen. Daarom zetten onze 
honderden vrijwilligers, medewerkers, jongerenvertegenwoordigers en bestuursleden 
zich er ook in 2020 voor in dat jongeren alles uit zichzelf halen en daarvoor ook de best 
mogelijke kansen krijgen. Zo zijn wij de springplank van de nieuwe generatie.

Floor Brands
Voorzitter

Lieke Smets
Bestuurslid Merk & Strategie

Danielle Wagenaar
Bestuurslid Belangenbehartiging Internationaal 

Sarah-Devorah Poot
 Secretaris

Koen Tuin
Bestuurslid Belangenbehartiging Lokaal

David Voss
Bestuurslid Organisatie & Financiën

Maurice Knijnenburg
Bestuurslid Belangenbehartiging Nationaal

dit is NJR
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own it

ch
an

ge
 it

enable it

wie: jongeren 
doel: jongeren ontdekken hun sterke punten

De dimensie Own It is gericht op de persoonlijke ontwikkeling, 
zelfkennis en empowerment van jongeren. Own It is vaak de eerste 
kennismaking tussen jongeren en NJR. Wij zorgen als motivator 
ervoor dat je kan ontdekken wat je sterke punten zijn en wat je 
daar allemaal mee kunt bereiken. Zo zien jongeren dat ze veel meer 
kunnen dan ze dachten en met die ervaring op zak, maken jongeren 
vaak al meteen positieve, sociale impact. Ze inspireren andere 
jongeren om ook alles uit zichzelf te halen.

wie: changemakers 
doel: ambitieuze jongeren maken het verschil

Jezelf leren kennen, is een doorlopend proces. Ook binnen de Change 
It dimensie. Wat echter het verschil is met de Own It dimensie, is dat 
jongeren binnen Change It direct of indirect de stap maken naar 
impact maken waardoor de positie van jongeren verbetert, of waar 
onze wereld weer een stukje mooier van wordt. Als verbinder ziet 
NJR wat deze ambitieuze jongeren met elkaar gemeen hebben. Wij 
brengen deze changemakers daarom met elkaar in contact en helpen 
hen hun dromen als changemaker waar te maken. Door met elkaar in 
contact te staan kunnen zij van elkaar leren, zich aan elkaar optrekken 
en samen dingen voor elkaar boksen. Dit biedt de mogelijkheid om 
effect te hebben op veel grotere schaal.

wie: bestuurders, 
doel: beleid draagt structureel bij aan de ontwikkeling van jongeren professionals, beleidsmakers

De dimensie Enable It focust zich op de belangen van jongeren binnen beleid. Als visionair hebben we 
voor ogen hoe mooi de toekomst eruit kan zien wanneer jongeren hun stempel op de wereld drukken. 
Bij Enable It ontwikkelen mensen bij NJR trajecten om jongeren maximaal hun stem te laten horen. 
Jongeren zijn bij Enable It dus niet zelf de producent. Maar raakt een besluit het leven van jongeren? 
Dan zorgen wij wel dat we aan tafel zitten bij bewindspersonen, beleidsmakers en professionals. 
En dan praten we niet alleen, maar geven we juist ook concrete tools om jongeren te betrekken en 
begrijpen.

Tussen de drie dimensies bestaan geen harde scheidslijnen. Zo heeft NJR 
verschillende projecten die niet binnen één dimensie te vangen zijn. Dat doen 
we bewust, want het effectief verbinden van onze drie dimensies is namelijk 
precies wat NJR zo uniek en krachtig maakt. 

Doordat we de dimensies met elkaar verbinden bezorgen onze projecten 
jongeren aan de ene kant een betekenisvolle ervaring, waardoor zij zich nog 
verder kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant leveren onze projecten en de 
jongeren die we daar treffen, ons nieuwe inzichten en input als het gaat om 
wat er voor jongeren belangrijk is, waar zij tegenaan lopen en waar kansen 
liggen voor onze generatie. 

Zo is een vorm van belangenbehartiging ontstaan die afwijkt van de 
traditionele aanpak. Wij vertegenwoordigen jongeren niet op basis van onze 
eigen mening, maar  brengen  de  inzichten  van  jongeren rechtstreeks naar 
beleidsmakers en professionals, het liefst door die jongeren zelf.

8 9
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waar staan we 
Voor de periode 2016-2020 heeft NJR een beleidsplan gemaakt. Elk jaar geven we met een werkplan verdere 
invulling aan de gestelde hoofddoelen in dit beleidsplan. Laten we daarom kijken wat onze doelen waren en in 
hoeverre deze zijn of kunnen worden behaald in 2020.

Dit eerste beleidsdoel hebben we vertaald naar een tiental indicatoren, waarmee we kunnen toetsen of we het 
doel hebben bereikt. Onze inzet was hoog, maar daardoor laten we ons niet afschrikken bij NJR. Integendeel. 
Dat hoeft ook helemaal niet: in de eerste drie jaren van ons beleidsplan zijn we op acht indicatoren onze inzet 
al voorbij:

hoe het staat met onze hoofddoelen

Jongeren kennen zichzelf en hun sterke punten, ze ontwikkelen zich verder door ervaring 
op te doen en zijn daar belangrijk mee voor anderen.  
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Voor dit tweede beleidsdoel hadden we geen wissewasjes als indicatoren opgesteld. Maar over de uitkomsten 
tot nu toe, zijn we wederom positief:

Onze maatschappij biedt jongeren de best mogelijke omstandigheden en voorzieningen 
om zichzelf te ontwikkelen en hun stempel op de wereld te zetten. 

1

2

3

4

Voor een consultatiewet die beleidsmakers voorschrijft jongeren te consulteren, hebben we doorlopend 
gelobbyd. Hetzelfde geldt voor meer regelingen die het makkelijk maken om naast een studie 
in jongerenorganisaties actief te zijn. En niet zonder resultaat: er is duidelijke vooruitgang in de 
betrokkenheid van jongeren bij beleid. Het beste voorbeeld daarvan is de manier waarop de plannen voor 
de Maatschappelijke Diensttijd samen met jongeren zijn uitgewerkt: in samenspraak met NJR en de NOV 
heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daar een uniek en open proces voor 
ingericht. Maar ook de andere ministeries die niet betrokken zijn bij de Maatschappelijke Diensttijd, zetten 
hun deuren steeds wijder open voor jongeren. 

Een bijzondere rol heeft de Sociaal-Economische Raad gespeeld, door het instellen van een jongerenpanel 
en het uitvoeren van een ontzettend belangrijke, door het kabinet aangevraagde verkenning over de 
gevolgen voor jongeren van allerlei wet- en regelgeving die de afgelopen jaren is ingevoerd. De resultaten 
zijn zo schokkend dat we goede kansen zien om nu het roer om te laten gooien door de overheid. 

Inmiddels is ook nog door een aantal jongerenorganisaties, samen met NJR, Coalitie-Y op de kaart gezet 
als belangrijke lobbyist voor beleid waar jongeren beter van worden in plaats van slechter. Dit initiatief dat 
door Tim Hofman wordt ondersteund, heeft erkenning gekregen op het hoogste niveau, namelijk van de 
premier, en wordt actief ondersteund door fracties in de Tweede Kamer.

De bedoeling van een consultatiewet was om inspraak van jongeren een boost te geven, maar dat is 
inmiddels gelukt zonder een dergelijke wet. Om die reden zet NJR zich er nu vooral voor in om dit soort 
nieuwe en veelbelovende initiatieven voor inspraak tot een succes te maken waarbij ook anderen willen 
aanhaken, in plaats van een papieren verplichting tot inspraak te regelen;

De gewenste voorzieningen voor ondersteuning van (bestuurders van) jongerenorganisaties proberen we 
nog steeds van de grond te krijgen; daarover vinden gesprekken plaats met diverse ministeries;

Ook was de inzet dat de beoordeling door het VN-Kinderrechtencomité vooruitgang toont in de naleving 
van kinderrechten in Nederland. De beoordeling van Nederland door het Kinderrechtencomité is echter 
vertraagd en vindt pas in 2020 plaats; tot die tijd zal NJR werken aan de jongerenrapportage en de 
gezamenlijke NGO-rapportage van het Kinderrechtencollectief;

De uitwerking van Onderwijs2032 is tenslotte in handen gelegd van curriculum.nu en NJR heeft een goede 
voorzet gedaan voor onder andere burgerschapsonderwijs waarin de persoonlijke ontwikkeling van 
jongeren goed tot z’n recht kan komen. In 2020 richt NJR zich, na het afronden van de ontwikkelfase, op het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ervoor te zorgen dat de beoogde persoonsvorming 
en aandacht voor mentale gezondheid daadwerkelijk een belangrijke plek krijgen binnen de nieuwe 
onderwijsdoelen en jongeren worden betrokken bij de verdere uitwerking en invulling van het nieuwe 
curriculum.

Tot nu toe zijn er maar liefst 615.000 jongeren die in enige vorm deelnamen aan een project van NJR. 
Dat zijn meer dan 350.000 jongeren boven verwachting;

Zo’n 5.080 jongeren zijn door NJR ondersteund en getraind om een enthousiaste leider te zijn in een 
organisatie, initiatief, school of buurt. Daarmee hebben we onze inzet van 2.000 jongeren meer dan 
verdubbeld;

Diezelfde verdubbeling zien we ook bij het aantal jongeren dat door NJR in staat is gesteld om in hun 
eigen gemeente nieuwe activiteiten op te zetten. Dat waren er zo’n 4.670.

In plaats van 8, hebben al 16 internationale jongerenvertegenwoordigers (JV’ers) over de jaren verspreid, 
hun werk mooi gedaan;

In plaats van 50 gemeenten, zijn de methoden van NJR voor positief jeugdbeleid op dit moment al in 142 
gemeenten toegepast;

Onze sterke-punten-methode is door 250 scholen toegepast. Dat zijn er 150 meer dan verwacht;

Hoewel het bereik van de achterban van ons netwerk niet precies vast is te stellen, ligt het bereik in drie 
jaar zeker boven onze inzet van 500.000 jongeren;

Door 3025 jongeren is namens hun leeftijdsgenoten, input geleverd aan gemeenten, provincies, 
ministeries en de Tweede Kamer, zodat deze hun beleid konden verbeteren of nieuwe initiatieven konden 
opzetten. Dat zijn 25 jongeren boven verwachting. 

Het aantal jongeren dat onze sterke puntentest heeft gedaan of een sterke puntentraining heeft gevolgd, 
is niet precies vast te stellen, maar naar schatting zijn dat er ruim 200.000 geweest in de afgelopen drie 
jaar. Daar moeten we nog een sprintje trekken; we hebben ingezet op 300.000 jongeren.

Het aantal jongerenorganisaties dat deel uitmaakt van het NJR-netwerk tot slot, fluctueert. Wel is er een 
vaste kern van ongeveer 40 organisaties die lid zijn en langdurig onderdeel van ons netwerk blijven. 
Dat zijn er 5 minder dan
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De eerste stappen zijn gezet om onze beleidsdoelen te realiseren en een aantal indicatoren scoort al ver boven 
verwachting. Dat is mooi om te zien en daar zijn we als NJR trots op. Dit jaar gaan we door met het realiseren 
van deze doelen. Intern gaan we aan de slag met ons HRM-beleid. Daarin willen we meer aandacht voor de 
persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, op dezelfde manier als wij dat uitdragen in onze projecten: 
met een frisse blik en aandacht voor sterke punten.

Op lobby-gebied zien we veel vooruitgang in de mate en wijzen waarop jongeren betrokken worden bij beleid. 
We zijn continu bezig met het verbeteren en vergoten van onze lobby. Dat is elk jaar weer een enorme uitdaging. 
Maar wel een uitdaging die we dolgraag blijven aangaan. Het houdt ons fris, strijdbaar en bovendien scherp. 

De komende tijd focussen we ons binnen onze lobby op een vijftal onderwerpen. Deze onderwerpen zijn verspreid 
over verschillende beleidsterreinen maar dienen allemaal hetzelfde hoofddoel: meer structurele inspraak voor 
jongeren zodat jongeren zich beter kunnen ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij als NJR op deze 
terreinen het verschil kunnen maken voor de jonge generaties in Nederland en daarmee onze beleidsdoelen 
kunnen behalen. We gaan ons daarom inspannen voor de volgende punten op onze inspraakagenda:

• Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 jaar naar 16 jaar;

• Een goede plek voor persoonsvorming en aandacht voor mentale gezondheid  
 bij de herziening van het onderwijs;

• Het verbeteren van de ondersteuning van jongerenorganisaties en lokale   
 jongerenraden;

• De invoering van een generatietoets zodat het effect voor beleid op de lange  
 termijn inzichtelijk zal worden;

• Een effectieve, representatieve en duurzame vorm van jongereninspraak op  
 nationaal niveau met daadwerkelijke invloed en slagkracht. 

waar we ons nu mee bezig gaan houden NJR in 2020

Wat gaan we in 2020 als NJR naast onze lobby concreet doen? Bij NJR hebben we een unieke positie om de 
wereld voor jongeren te kunnen veranderen. Dat doen we dan ook in 2020, overal waar we kunnen, maar om te 
beginnen binnen onderstaande, belangrijke werkthema’s. 

2020 is het jaar van de vrijheid: we herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. 
Vrijheid zien we bij NJR als een randvoorwaarde om te kunnen zorgen dat jongeren alles uit zichzelf kunnen halen. 
Doordat we vrij zijn, kunnen jongeren zijn wie ze willen zijn, zich inzetten en hard maken voor onderwerpen die 
zij belangrijk vinden en hebben ze een stem in de maatschappij. Vrijheid weerklinkt in een groot aantal van onze 
projecten en activiteiten. Voorbeelden zijn de Niet Alleen Anders Academie, Hoofdzaken en onze Jeugddebatten.
Door apart aandacht te besteden aan vrijheid, geven we in 2020 onze projecten en activiteiten vanuit het 
vrijheidsperspectief een extra impuls, waarbij we tegelijkertijd aanhaken bij tal van initiatieven die in het land 
op dit thema ontstaan.

Het beleid dat jongeren nu, maar ook later, zal beïnvloeden: juist daar moeten jongeren ook over meepraten. 
Binnen het thema Democratie & inspraak werken we eraan dat jongeren actief betrokken worden bij de 
democratie en dat hun stem beter wordt gehoord.  

Met projecten als UUT, de lokale, provinciale en nationale jeugddebatten, de European Youth Dialogue en de 
JV’ers Europese Zaken, vergroten we de invloed van jongeren op beleid. 

In 2020 gaan we ook door met het behartigen van de belangen van jongeren op lokaal, nationaal en internationaal 
niveau, adviseren we het ministerie van Binnenlandse Zaken over de vorming van een jongerenparlement met de 
input van onze lidorganisaties én bouwen we verder aan onze relaties met parlementariërs en bewindspersonen 
in Den Haag.

Vrijheid

Democratie & inspraak
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Jongeren verdienen de kans om zichzelf te ontwikkelen. Daar plukken ze niet alleen nu, maar ook later de 
vruchten van. Binnen het thema Onderwijs & arbeidsmarkt leren we jongeren leren hoe zij de kansen op de 
arbeidsmarkt kunnen grijpen.

Met projecten als ROC Werkt, de Changemaker Academy en de Masterclass Besturen zetten we peers in om 
jongeren hierbij te helpen. In 2020 gaan we ons ook hard maken voor persoonsvorming en mentale gezondheid 
in het burgerschapsonderwijs van middelbare scholen.

Jongeren moeten gezond kunnen opgroeien en toegang hebben tot ondersteuning als dat nodig is. 

Met onze projecten als Hoofdzaken en Kopkracht werken we eraan dat het taboe rondom mentale 
gezondheid wordt bestreden. Daarvanuit kunnen we zowel kwetsbare jongeren als jongeren met mentale 
gezondheidsproblemen beter ondersteunen. 

In 2020 hebben we het voornemen om een project rondom mediawijsheid en digitaal burgerschap voor jongeren 
op te starten. Als NJR zijn we continu aan het speuren naar hoe jongeren alle media- en digitale ontwikkelingen 
ervaren en hoe ze zichzelf weerbaar maken tegen de keerzijdes van deze ontwikkelingen. Het liefst helpen 
we jongeren met een eigen project met het ontwikkelen van deze weerbaarheid. En met NJR’s expertise in 
persoonlijke ontwikkeling van jongeren, twijfelen we er niet aan dat we ons steentje kunnen bijdragen aan 
mediawijsheid onder jongeren. 

In 2020 schuiven we ook aan bij de beleidstafel van de GGZ om het jongerengeluid over dit onderwerp te 
laten gelden. 

In het VN-Kinderrechtenverdrag staat klip en klaar beschreven wat de fundamentele rechten van kinderen en 
jongeren zijn. Als NJR zien we het promoten en borgen van die rechten als een van onze belangrijkste taken. Of 
dit nu in de media, Tweede Kamer, klas, wijk of in de zorginstelling moet gebeuren, wij staan klaar. Klaar om het 
verschil te maken, op een heel eigen manier; namelijk door jongeren zelf de kans te geven en klaar te stomen om 
individueel of als groep hun verhaal te doen en aan te geven waar het knelt en waar het beter moet. Het helpt 
daarbij natuurlijk dat kinderrechten geen juridische abstractie blijft, maar duidelijker en herkenbaarder wordt 
voor jongeren.  

In onze projecten Jongerenvertegenwoordigers (JV’ers) en Kinderrechten in de Jeugdzorg, maar ook in projecten 
als de Niet Alleen Anders Academy, werken we hier dagelijks aan. We hebben een enorm netwerk van organisaties 
opgebouwd die dezelfde droom hebben als wij: dat iedere jongere beschermd en ondersteund wordt waar dat 
nodig is en de kans krijgt om zijn, haar of hun vleugels uit te slaan. 

2020  is daarbij een spannend jaar. Dan worden de belangrijkste uitkomsten/aanbevelingen van de NGO-
rapportage van het Kinderrechtencollectief en onze Jongerenrapportage neergelegd bij de VN en bij de 
Nederlandse overheid. Onze ambitie is om ervaringsdeskundige jongeren die mee hebben gedaan aan het 
onderzoek daarbij volop te blijven betrekken en onze rol in de jeugdzorg/jeugdhulp verder te versterken. 

Onderwijs & arbeidsmarkt

Weerbaarheid & mentale gezondheid

Kinderrechten
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Jongeren zijn de toekomst. Belangrijk dus, dat zij maatschappelijk betrokken zijn. Binnen het thema Participatie 
& maatschappij werken we eraan dat jongeren hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Niet omdat het 
moet, maar omdat ze het willen.

Binnen onze projecten als Ik Ben Geweldig, Young Impact en Maatschappelijke Diensttijd kunnen jongeren zich 
inzetten voor iets of iemand anders op een manier die bij hen past. 

In 2020 gaan we door met het van de grond tillen van lokale initiatieven van jongeren en het ondersteunen van 
jongeren die een actieve rol willen hebben. Dit door middel van gastlessen, trainingen en campagnes. 

Iedereen moet vrij zijn zich kunnen ontplooien tot diegene die hij, zij of hen wil zijn. Maar daarvoor is het wel 
belangrijk dat we gezamenlijk een omgeving creëren waarin iedereen zich welkom voelt en is. Tegelijkertijd 
weten we dat vrij zijn om jezelf te ontplooien, niet voor iedereen vanzelfsprekend en mogelijk is. Daarom willen 
we binnen het thema Inclusiviteit werken aan het creëren van die mogelijkheid en het wegnemen van barrières, 
door negatieve beeldvorming over bepaalde seksuele geaardheid of culturele diversiteit te overbruggen. 

Dat doen we o.a. met ons project Niet-alleen-anders-academie.

In 2020 hebben we het voornemen om binnen dit thema een nieuw project op te starten. Hoewel het aantal 
projecten bij dit thema anders doet vermoeden, is dit thema niet nieuw voor NJR. Zo hebben we in het verleden 
de succesvolle #vrouwenaantafel beweging opgezet en een onderzoek uitgevoerd naar polarisatie onder 
Nederlandse jongeren. Omdat in 2020 vrijheid een hot topic is, willen we -net als vroeger- weer meer aandacht 
aan dit belangrijke thema geven. 

We vinden het belangrijk dat de belangen van jongeren mee worden genomen in beleid, en in het bijzonder 
duurzaamheidsbeleid. Jongeren vormen namelijk de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering 
op elk gebied en in alle hevigheid zal ondervinden.

Met projecten als de JV’ers Duurzame Ontwikkeling en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, brengen we de 
belangen van jongeren dichterbij beleidsmakers, zowel op nationaal als internationaal niveau. 

In 2020 zouden we graag een Jongerenvertegenwoordiger Natuur en Voedsel aan onze  huidige groep van 
Jongerenvertegenwoordigers toegevoegd zien, die de stem van Nederlandse jongeren op thema’s als 
biodiversiteit en voedselzekerheid kan overbrengen tijdens internationale conferenties zoals de 2020 Convention 
on Biological Diversity in China. Wij denken dat deze thema’s een steeds grotere rol zullen gaan spelen en vinden 
dat jongereninspraak hierop in nationaal en internationaal verband van de grond moet komen.

Participatie & maatschappij

Inclusiviteit

Klimaat & duurzaamheid
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De Changemaker Academy is hét opleidingsinstituut 
voor jongeren die van betekenis willen zijn voor de 
maatschappij. De Academy ondersteunt jaarlijks 
duizenden jonge changemakers om zich te ontwikkelen 
en impact te maken. De opleiders? Dat zijn jongeren 
zelf en kleurrijke experts die ons helpen om net dat 
stapje extra te zetten. 

Jong Lokaal Actief is een nieuw initiatief van NJR 
en 125 %. Samen stimuleren we jongeren om deel te 
worden van en bij te dragen aan besluitvorming op 
lokaal niveau. Daarmee werken we aan betekenisvolle 
jongerenparticipatie die tot échte resultaten leidt, want 
zeker op lokaal niveau is op dat gebied nog een wereld 
te winnen. 

Het expertisebureau richt zich op de modernisering en 
professionalisering van de jeugdsector, met als rode 
draad het maximaal benutten van de potentie van 
jongeren. Gevoed door ons eigen onderzoek onder 
jongeren, organiseren we een mix van activiteiten 
waarbij professionals, lagere overheden, ministeries en 
maatschappelijke organisaties de fijne kneepjes van 
betekenisvolle jeugdparticipatie leren.  

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. 
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt eraan dit 
cijfer terug te dringen. Hoe ze dat het beste kunnen doen, 
vragen we aan de jongeren zelf. Met dit project laten we 
jongeren namelijk meedenken over de koers van JOGG. 
We organiseren focusgroepen en adviseren JOGG over het 
opzetten van (lokale) jongerenparticipatie.

Meepraten over Europees jeugdbeleid: dat is waar de 
EU Youth Dialogue over gaat. Dat realiseren we dan ook. 
We organiseren focusgroepen en dialoogactiviteiten 
in gemeenten, instellingen en tussen jongeren en 
organisaties en beleidsmakers.  De input? 
Die brengen we in tijdens de EU-jeugdconferenties.

Als je niet snapt waar over gesproken wordt, kun je ook 
niet meepraten. De taal van politici moet begrijpelijk zijn 
voor jongeren. Daarom trekt de Jargonbrigade er op uit 
om het taalgebruik van politici in de Tweede Kamer te 
beoordelen. De politicus die voor jongeren wél heldere 
taal gebruikt, krijgt de Klare Taalprijs. 

Jonge talenten die in staat zijn om geweldige dingen 
te doen voor hun buurt of doelgroepen in kwetsbare 
posities: die verdienen onze steun! Bij Ik Ben Geweldig 
bieden we daarom coaching, advies en financiële 
ondersteuning aan deze jongeren.  

In dit programma ontdekken jongeren hun sterke punten 
en gaan ze als adviseur voor de provincie Noord-Holland 
aan de slag. Ze mogen een kijkje in de keuken nemen van 
de provincie en meedenken over provinciale vraagstukken 
als huisvesting en openbaar vervoer. Hun oplossingen 
presenteren ze samen met hun klasgenoten aan de 
Statenleden en ambtenaren van de provincie.

Changemaker Academy

Jong Lokaal Actief

Expertisebureau Jeugdparticipatie & Onderzoek

JOGG-NJR samenwerking rondom 
gezonde omgeving

EU Youth Dialogue

Jargonbrigade

Ik Ben Geweldig

Jongerenstrijd Noord-Holland 

NJR in 2020
Binnen onze thema’s gaan we in 2020 met meer dan 25 projecten en activiteiten aan de slag. We draaien edities 
van oude bekenden als het Nationale Jeugddebat en de Jongerenvertegenwoordigers en verwelkomen nieuwe 
projecten zoals Sprint. Met deze projecten proberen we net als in 2018 rond de 75.000 jongeren te binden aan 
onze activiteiten. Het totaalbereik loopt in de honderdduizenden. In de projectenbijlage vertellen we je meer 
over de inhoud en de impact van onze projecten.
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Het IPBES rapport van mei 2019 was een duidelijke 
waarschuwing over het enorme tempo waarmee de 
biodiversiteit in onze ecosystemen achteruit gaat. Op de 
UN Biodiversity conference in oktober 2020 in Kunming, 
China, wordt het post-2020 global biodiversity frame-
work afgesproken, een cruciaal moment voor nieuwe 
internationale afspraken rondom biodiversiteit. Daar 
moet een Nederlandse jongeren bij zijn en dat gaan wij 
regelen. Voedselzekerheid is een hiermee samenhangend 
thema dat steeds actueler wordt en wij willen zo veel 
mogelijk jongeren over dit thema en de toekomst van 
ons voedsel en de landbouw laten meedenken zodat 
toekomstig nationaal en internationaal beleid beter 
aansluit bij de wensen van (Nederlandse) jongeren.

Onze samenleving digitaliseert supersnel en de 
impact hiervan gaat heel ver en dringt door in 
letterlijk alle gebieden van ons leven. Als NJR zijn 
we continu aan het speuren naar hoe jongeren zelf 
deze ontwikkelingen ervaren, hun vleugels ermee uit 
slaan en hoe ze zichzelf weerbaar maken tegen de 
keerzijdes. In 2020 willen ons inzetten om samen met 
een zo divers mogelijke groep jongeren en inhoudelijke 
medestanders een impuls te geven aan mediawijsheid 
en digitaal burgerschap en het beleid dat daarvoor 
ontwikkeld wordt.

Wat er goed gaat en beter kan in de jeugdzorg, weten 
jongeren het best. Daarom bezoeken we met een 
trainings- en activeringsprogramma verschillende 
gesloten Jeugdzorginstellingen door het hele land. 
Jongeren kunnen tijdens deze dagen niet alleen hun 
debat- en presentatieskills ontwikkelen en verbeteren, 
maar ook nog eens hun mening over (hun rechten in) de 
jeugdzorg geven aan professionals en beleidsmakers.  

Samen met COC en Movisie maakt NJR zich hard 
voor  het ondersteunen, versterken en continueren 
van LHBTI-jongerenorganisaties. We trainen deze 
jongerenorganisaties en organiseren jaarlijks de 
Niet-Alleen-Anders-dag die in het teken staat van 
ontmoeting en kennisuitwisseling. 

Dit consultatieprogramma is een project waarbij 
het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) haar 
vraagstukken aan NJR voorlegt, waarna NJR als 
facilitator het consultatieproces voor jongeren 
vormgeeft en organiseert. Op deze manier werken we 
aan doeltreffende en duurzame jongerenparticipatie 
binnen beleidsprocessen van het ministerie van JenV.

Jongeren in de jeugdzorg dromen van een wereld 
waarin zij vanzelfsprekend mogen meepraten, 
meedenken en meebeslissen. Met dit netwerkinitiatief 
werken we daaraan. We geven jongeren uit de 
jeugdzorg landelijk een stem door het organiseren 
van een Nationale Jeugdzorg-Top. Tijdens deze 
dag presenteren jongeren de landelijke Jeugdzorg 
Agenda aan 50 relevante spelers uit de jeugdzorg. 
De Jeugdzorg Agenda bevat aanbevelingen hoe de 
jeugdzorg beter kan uitsluiten bij de behoeften en 
belangen van jongeren.

De Maatschappelijke Diensttijd (MDT) moet een tijd 
worden waarin jongeren het beste van zichzelf kunnen 
laten zien. Een tijd waarin ze levens van anderen 
veranderen en tegelijk zichzelf uitdagen. NJR werkt samen 
met het ministerie van VWS om alle groepen jongeren 
en hun organisaties te betrekken bij het realiseren 
van een succesvolle MDT. Onze hoofdactiviteiten zijn 
het begeleiden van het MDT-jongerenpanel en het 
ontwikkelen en realiseren van een programma om 
organisaties MDT-proof te maken.

SPRINT is een mix van vrijwilligerswerk, masterclasses, 
werkbezoeken, trainingen en coaching op persoonlijke 
ontwikkeling. In vier maanden gaan jongeren met elkaar 
aan de slag en leren ze zichzelf kennen, maken ze impact, 
doen praktische en inhoudelijke ervaring op binnen 
maatschappelijke organisaties, en oriënteren zich op de 
arbeidsmarkt.

Onze zes JV’ers trekken het hele land door om van jongeren 
te horen wat zij belangrijk vinden als het gaat om gelijkheid, 
klimaatverandering, vrede en veiligheid en Europese 
samenwerking. Deze input brengen ze in tijdens allerlei 
conferenties in binnen- en buitenland. 

Jongeren uit de NJR-werkgroepen ondersteunen de JV’ers 
bij dit werk. Vanuit het JV-programma schrijven we ook de 
SDG-rapportage: een verslag over hoe jongerenorganisaties 
en de JV’s vinden dat Nederland het doet op het gebied van 
de Sustainable Development Goals. 

Tijdens het Jeugddebat ontdekken honderden jongeren uit 
alle provincies wat hun sterke punten zijn en hoe ze deze 
kunnen inzetten. Op het provinciehuis debatteren ze met 
elkaar en met politici over maatschappelijke vraagstukken. 
Maar daar blijft het niet bij: aan het eind van traject nemen 
150 jongeren de Tweede Kamer over om direct invloed uit te 
oefenen op parlement en regering.

Binnen Kopkracht worden jongeren (16 - 20 jaar) opgeleid 
tot Kopkracht ambassadeurs; het is namelijk net zo 
belangrijk om te werken aan een gezonde geest als aan 
een gezond lichaam. De jongeren ontwikkelen zich tot 
peers en geven workshops op hun eigen school of in hun 
wijk aan 11- tot 14- jarigen, waarin tips en handvatten 
worden gegeven om veerkrachtig te worden, zijn én 
blijven. 

De Trainerspool traint honderden jongeren in het 
ontdekken en ontwikkelen van hun sterke punten, 
bijvoorbeeld tijdens workshops op studiebeurzen 
en opleidingsweekenden voor jonge begeleiders. 
Samen met onze partner Deloitte verzorgt NJR een 
trainingsprogramma voor studenten van een aantal grote 
ROC’s. We helpen de studenten om antwoord te geven 
op de vraag wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen 
in hun toekomstige carrière. De skills die de studenten 
verwerven, mogen ze vervolgens meteen in de praktijk 
toe passen; namelijk door zichzelf te ‘pitchen’ bij de 
professionals van Deloitte.

Met het project Hoofdzaken wordt jaarlijks een groep 
ervaringsdeskundige jongeren klaargestoomd door NJR 
changemakers waarna ze als Taskforce aan de slag gaan. 
Wat ze dan precies doen? Ze  delen hun verhaal met 
zorgprofessionals, denken mee met beleidsmakers, geven 
gastlessen op scholen, gaan aan de slag als peerbuddy, 
etc. De Taskforce heeft als doel om de vooroordelen over 
psychische problemen te bestrijden en de kwaliteit van 
zorgverlening te verhogen.

NJR is het grootste jongerennetwerk in Nederland. Door 
dit netwerk van jonge changemakers en hun organisaties 
te onderhouden, te versterken en uit te breiden, zorgt NJR 
voor een duurzame infrastructuur waardoor jongeren kunnen 
participeren en impact hebben, in onze democratie en in 
onze samenleving.  Onze eigen Studio bold, een broedplaats 
binnen NJR om creatieve talenten te ontwikkelen, is ook 
onderdeel van het netwerk. De studio wordt bemand 
door jonge creatievelingen met een sociaal hart die 
(media)campagnes ontwikkelen om mensen aan het 
denken te zetten. 

Een van de manieren waarop we bij NJR onze lidorganisaties 
ondersteunen en versterken is door de Masterclass Besturen. 
In dit traject krijgen bestuurders van lidorganisaties de kans 
zichzelf uit te dagen en hun bestuurlijke vaardigheden en 
kennis verder te ontwikkelen. Thema’s die worden behandeld 
zijn onder meer leiderschap, persoonlijke effectiviteit, lobby 
en integriteit.

Bij UUT kunnen jongeren hun liefde voor de stad Utrecht 
delen en inspiratie opdoen van wat deze prachtige 
stad te bieden heeft. Tegelijkertijd zijn we met UUT een 
creatief jongerenklankbord voor de Gemeente Utrecht: we 
verzamelen input van jongeren over wat zij belangrijk vinden, 
van huizennood tot sociale polarisatie en van betrokkenheid 
bij de gemeente tot aan vrijwilligerswerk.

J o n g e r e n ve r t e g e n w o o r d i g e r 
Natuur en Voedsel

Mediawijsheid 
& digitaal burgerschap

Kinderrechten in de Jeugdzorg Niet Alleen Anders Academie

Jongerenconsultaties ministerie Justitie 
& Veiligheid

Netwerkinitiatief Jongeren voor Jeugdzorg

Maatschappelijke Diensttijd 

SPRINT

Jongerenvertegenwoordigers
& Werkgroepen

(Nationaal) Jeugddebat

Kopkracht

Trainerspool & ROC Werkt 

Hoofdzaken

Netwerk van jonge changemakers

Masterclass Besturen

UUT
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Zorgen voor een duurzame infrastructuur waardoor jongeren kunnen 
participeren en impact hebben, in onze democratie en in onze samenleving.  

De manier waarop we dit in Nederland doen is uniek in de wereld. Zo weten we vanuit al die 
verschillende jongeren inbreng en initiatief op plekken te brengen waar het er echt toe doet. Ook 
ontstaat er een enorm multipliereffect aan maatschappelijke impact dat ieder jaar toeneemt en 
waar de samenleving ook steeds meer van profiteert. Steeds vaker zien we vanuit ons netwerk 
gevormde changemakers opstaan en hun schouders er onder zetten om onze samenleving en 
wereld beter en mooier te maken. Dat zien gebeuren zegt meer dan 1000 woorden. 

Netwerk van jonge changemakers

Doel Netwerk van jonge 
changemakers

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

Elke zomer barst de JV-strijd weer los en proberen 
vier finalisten met een publiekscampagne stemmen te 
trekken. De verkiezingsstrijd wordt afgesloten tijdens 
de Nacht van de VN: een avondvullend programma over 
internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. 
Tijdens de Nacht kunnen jongeren hun ideeën voor 
grensoverschrijdende uitdagingen met elkaar en 
professionals delen.  

We geloven in de kracht van jongeren, dat zij de 
energie en het talent hebben om impact te maken. 
Grote impact start met een kleine beweging. Daarom 
zetten we met Young Impact deze beweging in 
gang door middel van een programma waarbij 40 
jonge trainers langs (mytyl)scholen en (jeugdhulp)
organisaties reizen. Het programma stoomt jongeren 
klaar om een challenge op te zetten aan de hand van 
hun sterke punten en zo in actie te komen voor dát wat 
zij belangrijk vinden.

Nederland is een rijk en welvarend land maar veel 
dingen goed geregeld zijn voor kinderen. Toch geldt dit 
helaas nog niet voor alle kinderen in ons land. Een VN-
jongerenrapportage die vanuit NJR wordt geschreven, geeft 
deze jongeren een stem. Zodat er niet alleen over kinderen 
en jongeren wordt gesproken, maar zodat ze zelf ook laten 
horen hoe zij over hun rechten denken.

In het Young Leaders programma worden jongeren 
door NJR lokaal opgeleid tot rolmodel. Ze leren uit hun 
comfortzone te stappen en vanuit eigen kracht samen 
met andere jongeren activiteiten te organiseren die zij 
belangrijk vinden voor hun buurt.

Verkiezingen VN-Jongerenvertegenwoordigers
 & Nacht van de VN 

Young Impact

VN-Kinderrechtenrapportage

Young Leaders

De afgelopen 18 jaar is NJR uitgegroeid van vereniging en koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties tot het grootste jongerennetwerk 
in Nederland. Door dit netwerk van jonge changemakers en hun organisaties te onderhouden, te versterken en uit te breiden, zorgt NJR voor een 
duurzame infrastructuur waardoor jongeren kunnen participeren en impact hebben, in onze democratie en in onze samenleving.  

De verantwoordelijkheid voor jeugdparticipatie, jeugdbeleid en het naleven van kinderrechten is voor een groot deel bij gemeenten ondergebracht. 
Veel van onze lidorganisaties hebben ook lokale wortels via hun afdelingen door het hele land. Hun landelijke organisatie is daarbij  onmisbaar 
voor het in stand houden en versterken van de lokale slagkracht en het bijdragen aan verandering vanuit jongeren zelf op tal van maatschappelijke 
vraagstukken zowel nationaal als internationaal. Door deze landelijke organisaties te versterken, met elkaar te verbinden en ook te verbinden met 
nieuwe jongerenorganisaties, -initiatieven en -projecten, vervult NJR haar rol op landelijk niveau en ondersteunt de systeemverantwoordelijkheid 
voor jeugdparticipatie en jeugdbeleid die ligt bij het ministerie van VWS, waarmee NJR intensief samenwerkt. Ook voor internationale 
jeugdparticipatie vormt NJR de verbindende factor voor Nederlandse jongeren. 

projecten- en activiteitenbijlage

• De meer dan 100.000 jonge changemakers zijn in één netwerk verenigd

• Namens jongeren en hun organisaties legt en onderhoudt NJR contact met beleidsbepalers 
en biedt jongeren zoveel mogelijk toegang tot deze beleidsbepalers en bestuurders

• Thema’s/vraagstukken/oplossingen worden ingebracht bij belangrijke platforms als SER, 
KRC, ambtelijke contacten en politieke contacten, etc.

• Er zijn netwerkbijeenkomsten die tot nieuwe verbindingen en samenwerkingen leiden

• Er is ondersteuning voor jongerenorganisaties: inhoudelijk (kennis, methoden, beleid), 
organisatorisch (samenwerkingsopties, platforms) en praktisch (kantoor, logistiek, 
fondsenwervend) 

• Kennis wordt binnen en buiten het netwerk verzameld en gedeeld 

• Er worden concepten, methoden en producten ontwikkeld en verspreid voor effectieve 
jongerenparticipatie, empowerment van jongeren en ondersteuning van jonge 
changemakers

 
• Voor jongeren(organisaties) belangrijke thema’s worden onder de aandacht gebracht van 

de media en een breed publiek

• Concepten en methoden voor vernieuwende en effectieve communicatie met jongeren en 
specifieke doelgroepen binnen de jongerenpopulatie worden ontwikkeld door onze Studio 
Bold en verder verspreid binnen het netwerk

We geloven in de 
kracht van jongeren, 
dat zij de energie en 

het talent hebben om 
impact te maken

-Young Impact-
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De modernisering en professionalisering van de jeugdsector, met als rode draad het 
maximaal benutten van het potentieel van jongeren 

Via het verzamelen, delen en in de praktijk toepassen van kennis, ervaring en methodes op een 
voor professionals en beleidsmakers overtuigende wijze, realiseren we meer en vooral meer 
betekenisvolle jeugdparticipatie.

Doel Expertisebureau & 
Onderzoek

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

De Changemaker Academy is hét opleidingsinstituut voor jongeren die 
betekenis willen hebben voor de maatschappij. De Academy ondersteunt 
jaarlijks duizenden jonge changemakers om zich te ontwikkelen en 
impact te maken; binnen onze lidorganisaties en onze projecten, met 
speciale aandacht voor specifieke groepen als jongereninitiatieven in 
jeugdzorginstellingen en gemeenten. Voor jongeren binnen en buiten 
ons directe netwerk organiseren we ‘Open Avonden’. In 2020 gaan we 
nog meer activiteiten vanuit de Academy aanbieden en een leerlijn voor 
Changemakers opzetten. 

In dit project richten we ons op de modernisering en professionalisering 
van de jeugdsector, met als rode draad het maximaal benutten van 
het potentieel van jongeren. Door onderzoek peilen we de meningen, 
ervaringen en ideeën van een dwarsdoorsnede van of juist hele specifieke 
groepen binnen de Nederlandse jongerenpopulatie op basis waarvan we 
statements kunnen maken naar belangrijke beleidsmakers en uitvoerders. 

Dit wordt begeleid door de opleiders van de Academy; interne 
NJR-trainers die zelf een hechte en gedreven groep ambitieuze 
jongeren vormen, maar bv. ook uit (oud-)medewerkers van NJR. 
Steeds vaker werken we hierin met andere maatschappelijke 
organisaties en experts om zo jongeren in aanraking te laten 
komen met zoveel mogelijk verschillende perspectieven.  

We organiseren vanuit een landelijke aanpak een mix van 
activiteiten waar professionals, lagere overheden, ministeries 
en maatschappelijke organisaties de werkzame principes van 
betekenisvolle jeugdparticipatie aangereikt krijgen om zo de 
volgende stap te zetten naar meer impact en effectiviteit. Alle 
inzichten en uitkomsten worden uitgelicht op ons online platform 
www.njr.nl/expertisebureau. 

Changemaker Academy Expertisebureau Jeugdparticipatie & Onderzoek

• 5 Kennisdelingsactiviteiten met relevante organisaties voor jeugd

• 2 Participatietrajecten (bv. Design Thinking / faciliteren bijeenkomsten) rond jongeren 
en een maatschappelijk vraagstuk 

• 2 Masterclasses / workshops voor relevante organisaties voor jeugd

• 5 Opgeleverde onderzoeken over ontwikkelingen, trends, motivaties en gedrag onder 
jongeren (4 kwantitatief vanuit het NJR Panel en 1 kwalitatief)

• 1 Innovatietraject (bv. doorontwikkeling van een succesmethodiek)

• 1 Landelijke NJR Impactday voor circa 200 professionals en vertegenwoordigers 
         van overheden 

Het realiseren van een opleidingsprogramma waarmee duizenden jonge changemakers 
worden ondersteund om zich te ontwikkelen en impact te maken 

Dit project draagt er aan bij dat jongeren zichzelf leren kennen, weten wat hun sterke punten 
zijn, hiermee hun ambities na jagen om impact te maken op de maatschappij. 

Doel Changemaker 
Academy

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

• Een pool van 40 opleiders 

• Academy met reeks van opleidings- en participatieactiviteiten op NJR en op locatie (o.a. 
kennisdeling, nieuwe vaardigheden, ontwikkelen actieoriëntatie, dialoog en uitwisseling) 
voor 1250 jonge changemakers zoals bestuurders, JV’ers, trainers, werkgroepleden, 
vrijwilligers en al die andere jongeren die een actieve rol hebben binnen onze 
lidorganisaties, onze projecten en andere jongerenorganisaties, -raden, -projecten en 
-initiatieven. 

• Een leerlijn voor alle jonge changemakers in Nederland
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De modernisering en professionalisering van de jeugdsector, met als rode draad het 
maximaal benutten van het potentieel van jongeren 

Jongeren de kans geven om in de Tweede Kamer direct invloed uit te oefenen op 
parlement en regering om zo hun belangen te behartigen

Via het verzamelen, delen en in de praktijk toepassen van kennis, ervaring en methodes op een 
voor professionals en beleidsmakers overtuigende wijze, realiseren we meer en vooral meer 
betekenisvolle jeugdparticipatie.

Meer jongeren weten hoe provinciale en nationale politiek werkt en de stem van jongeren wordt 
meegenomen in de provinciale en landelijke politiek

Doel Expertisebureau & 
Onderzoek

Doel Nationaal 
Jeugddebat

Indicatoren Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

Waar draagt dit aan bij?

Een duidelijke visie op hoe het anders kan, weten van aanpakken en 
sterk zijn in het leggen van verbindingen tussen jongeren, organisaties 
en beslissers. Vol inspiratie en gedrevenheid trekken jongeren-
vertegenwoordigers (JV’s) heel Nederland door om de input van jongeren 
te verzamelen op issues als de Global Goals van de VN, klimaat, vrijheid, 
mensenrechten en Europa. Deze input brengen ze in tijdens allerlei (inter-) 
nationale conferenties zoals de Algemene Vergadering van de VN, 

Deelname aan het Nationaal Jeugddebat is een unieke ervaring. 
Honderden jongeren uit alle provincies ontdekken in een life-changing 
programma wat hun sterke punten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten. 
Op het provinciehuis debatteren ze met elkaar en met politici over 
maatschappelijke vraagstukken waarin ze verrassen, ontroeren, 
uitnodigen en soms zelfs een beetje choqueren. Aan het eind van 
traject barst alle energie nog één keer los en nemen de jongeren de 

het High-Level Political Forum, de COP en Europese 
jeugdconferenties. JV’ers worden bijgestaan door gedreven 
jongeren uit de NJR-werkgroepen. Deze werkgroepen geven 
gastlessen, denken mee in lobbystrategieën en zetten mooie 
initiatieven op waarmee ze op hun beurt weer een veel grotere 
groep jongeren inspireren om impact te hebben.

Tweede Kamer over om direct invloed uit te oefenen op parlement 
en regering. In alles wat de deelnemers meemaken, worden ze 
gesteund en gecoacht door vrijwilligers en medewerkers die één 
ding gemeen hebben: dat ze zelf ooit ook deelnemer waren. En dat 
al bijna een generatie lang. In 2020 bestaat het NJD 25 jaar dat 
natuurlijk groots gevierd wordt.

Jongerenvertegenwoordigers & werkgroepen Nationaal jeugddebat

• 5 Kennisdelingsactiviteiten met relevante organisaties voor jeugd

• 2 Participatietrajecten (bv. Design Thinking / faciliteren bijeenkomsten) rond jongeren 
en een maatschappelijk vraagstuk 

• 2 Masterclasses / workshops voor relevante organisaties voor jeugd

• 5 Opgeleverde onderzoeken over ontwikkelingen, trends, motivaties en gedrag onder 
jongeren (4 kwantitatief vanuit het NJR Panel en 1 kwalitatief)

• 1 Innovatietraject (bv. doorontwikkeling van een succesmethodiek)

• 1 Landelijke NJR Impactday voor circa 200 professionals en vertegenwoordigers 
         van overheden 

• 12 Provinciale Jeugddebatten 

• 1 Nationaal Jeugddebat 

• 600 deelnemers in de provincies 

• 150 deelnemers in de Tweede Kamer

• 25 procesbegeleiders en 10 trainers
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Jongeren staan centraal in bij het ontwerpen en implementeren 
van de Maatschappelijke Diensttijd

Jongeren nemen het initiatief om mentale gezondheidsbevordering onder jongeren 
een impuls te geven en van daaruit invloed te hebben op beleid dat rond dit vraagstuk 
wordt ontwikkeld

De Maatschappelijke Diensttijd sluit aan bij de wensen en ambities van jongeren, waardoor de 
maatschappij jongeren de best mogelijke omstandigheden en voorzieningen biedt om zichzelf te 
ontwikkelen en hun stempel op de wereld te zetten

De ideeën van jongeren over mentale gezondheid worden via peerinzet aangescherpt, verzameld 
en neergelegd op plekken waar de volgende stap gezet moet worden m.b.t. dit hot topic 

Doel project MDT

Doel project Kopkracht

Indicatoren

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

Waar draagt dit aan bij?

Maatschappelijke impact door jongeren, op een manier die bij hen past: 
dat is waar NJR voor staat. Het is goed voor de maatschappij, draagt 
bij aan de ontwikkeling van jongeren en stimuleert de ontmoeting 
tussen mensen. Het initiatief van de maatschappelijke diensttijd en de 
investering om bestaande en nieuwe initiatieven op dit gebied te steunen, 
kan een unieke kans zijn voor jongeren en organisaties. Maar het staat 
of valt bij goede plannen. Daarom zijn we met VWS gaan samenwerken 
aan de organisatie van een open proces van planvorming waarin alle 
groepen jongeren en hun organisaties worden betrokken en telkens dit 
jongerenperspectief centraal staat. 

Met dit programma bevorderen we jongerenparticipatie binnen 
de maatschappij en richting beleid en uitvoering rond mentale 
gezondheidsbevordering onder jongeren. En daar is alle reden toe. Uit 
ons surveyonderzoek onder jongeren blijkt dat 91% denkt dat het kunnen 
praten met vrienden over mentale gezondheid belangrijk is voor jongeren. 
In 2019 hebben we gezien dat onze peer-aanpak aanspreekt en dat 
zowel binnen het onderwijs als binnen het grootstedelijke jeugdwerk er 

In 2019 hebben we dit concreet invulling gegeven door het 
organiseren van jongerenparticipatie binnen het ontwerpproces, 
met activiteiten als focusgroepen, werkconferenties en het 
lanceren van een MDT-jongerenpanel dat meedenkt over koers en 
inrichting. Voor 2020 verwachten we een soortgelijke rol, gericht 
op succesvolle strategieën voor het benaderen en betrekken van 
jongeren. Onze hoofdactiviteiten zijn het versterken van het van 
het MDT-jongerenpanel en het ontwikkelen en realiseren van een 
programma om organisaties MDT-proof te maken, waarmee de 
kwaliteit van MDT-trajecten versterkt kan worden en houvast wordt 
geboden aan organisaties die op de MDT willen instappen.

veel draagvlak bestaat om deel te nemen en het programma een 
stap verder te brengen. In 2020 doen we dat en trekken we nauw op 
met de Stichting Samen Sterk zonder Stigma en slaan we wederom 
de handen ineen met een aantal sleutelspelers en allianties om zo 
te werken aan het toepassen, het verspreiden en de inbedding van 
de Kopkracht-benadering binnen het (voortgezet) onderwijs en het 
grootstedelijke jeugdwerk. 

Maatschappelijke Diensttijd Kopkracht

• NJR is betrokken bij kernteam voor inbrengen jongerenperspectief

• Het MDT-jongerenpanel wordt gecontinueerd

• Organisaties rondom werken met jongeren worden ondersteund

• Een (doorontwikkeld) jongeren-peerprogramma in samenwerking met en binnen 4 
onderwijsinstellingen en het jongerenwerk / -aanbod in wijken in 4 steden

• Een stakeholders- en verspreidingsprogramma, met daarin: 

 - De vorming en programmering van een expertisegroep: circa 4-6 mensen, 4 
 meetings op jaarbasis. 

 - Deelname aan 4 netwerkbijeenkomsten

 - 2 World Cafés met circa 40 deelnemers en 1 mini-conferentie met circa 60 
 deelnemers

 - Opgemaakte Visual waarmee uitkomsten van het programma breed verspreid 
 worden onder jongeren, thematische/beleidsmatige stakeholders en het
 algemeen publiek.
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Met de EU Youth Dialogue gaan we op zoek naar ideeën, ervaringen en 
standpunten van jongeren over jeugdbeleid en issues die daarin voor 
hen belangrijk zijn. We realiseren focusgroepen en dialoogactiviteiten 
in gemeenten, instellingen en tussen jongeren en organisaties en 
beleidsmakers. De JV’ers Europese Zaken verzamelen daarnaast nog 
eens van honderden jongeren input via gastlessen en jongerenevents. 

Mentale gezondheid onder jongeren is een hot topic. Bijna wekelijks 
verschijnt er wel een artikel over jongeren met burn-outs, de jeugd-GGZ 
of stress onder studenten. Veel jongeren worstelen hiermee. NJR vindt 
het belangrijk dat hier geen taboe op rust. Door ons project Hoofdzaken 
staat het jongerenperspectief steeds meer centraal in beleid rondom 
mentale gezondheid van de jeugd. De ambassadeurs van het project 
Hoofdzaken zijn jongeren die zelf weten hoe moeilijk het kan zijn om een 
psychische kwetsbaarheid te hebben. De afgelopen jaren hebben zij 
zich ingezet om beleid en uitvoering een stevige impuls te geven. Hoe? 

De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de Nederlandse 
inbreng tijdens de EU-jeugdconferenties in 2020 waarmee we 
bijdragen aan het benutten van het enorme potentieel in Europa 
aan inzichten, ideeën en succesmethodes op het gebied van 
jeugdbeleid en jongerenparticipatie.

Door in gesprek te gaan met jongeren, docenten, toekomstige en 
huidige hulpverleners, lokale en nationale beleidsmakers, politici, 
onderzoekers, ouders en vele anderen. Door daarin mensen 
met hun lef en openhartigheid over hun verhaal te raken en te 
inspireren. Ook in 2020 begeleiden we jongeren om hun unieke 
input te bieden, mee te denken en kansen te zien vanuit hun 
ervaringen en zo beleid beter aan te laten sluiten. Onze droom: 
persoonlijke, mensgerichte zorg voor jongeren die dit (tijdelijk) zo 
hard nodig hebben.  

EU Youth Dialogue Hoofdzaken

Input van jongeren over jeugdbeleid verzamelen en inbrengen tijdens Europese 
jeugdconferenties voor kwalitatief en modern Europees jeugdbeleid

Het organiseren en begeleiden van een jongerentaskforce van jongeren die ervaring 
hebben met psychisch kwetsbaar zijn, zodat zij input kunnen leveren aan professionals, 
beleidsmakers en politici

Het benutten van het enorme potentieel in Europa aan inzichten, ideeën en succesmethodes op 
het gebied van jeugdbeleid om zo te werken aan de kwaliteit van dat beleid

Het jongerenperspectief staat steeds meer centraal in beleid rondom mentale gezondheid van 
jeugd en jeugd-ggz

Doel EU Youth Dialogue

Doel HoofdzakenIndicatoren

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij? Waar draagt dit aan bij?

• 2 dialoogprogramma’s in jeugdzorginstellingen

• 4 focusgroepen met jongeren in kwetsbare posities

• 2 expertmeetings

• 2 Europese jeugdconferenties

• Deelname 25 ervaringsdeskundige jongeren

• 75 activiteiten op lokaal, sectoraal en nationaal niveau
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JOGG meer inzicht geven in de leefwereld en behoeften van jongeren, handvatten 
geven aan gemeenten rondom jongerenparticipatie

De stem van jongeren wordt meegenomen bij de beleidsvorming binnen JOGG en de uitvoering 
van het programma in heel het land, waardoor jongeren hun stempel kunnen zetten op beleid 
dat hen direct of indirect aangaat

Doel project JOGG

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

Jongeren blijven zichzelf en de buurt verbazen met waar zij allemaal 
toe in staat zijn. Van een musical in het bejaardentehuis tot jonge 
vluchtelingen een prachtige middag bezorgen; alles kan bij Ik Ben 
Geweldig. Jongeren verzinnen zelf wat ze in hun omgeving willen doen en 
voeren het – vaak met hulp van vrienden- uit. 

(JOGG) richt zich op het terugdringen van overgewicht onder jongeren en 
focust daarbij op de omgeving van jongeren. Jongeren van verschillende 
achtergronden hebben inspraak over hoe op landelijk, regionaal en lokaal 
niveau zo goed mogelijk invulling kan worden gegeven aan deze aanpak; 
rekening houdend met de behoeftes van jongeren.

Wij bieden financiële steun voor goede ideeën en coaching en 
advies. Ook trekken we er zelf actief op uit en scouten we lokaal 
jonge talenten die in staat zijn om geweldige dingen te doen voor 
hun buurt of doelgroepen in kwetsbare posities.  

Dit zal gebeuren aan de hand van ‘Design thinking trajecten’ op 
landelijk en lokaal niveau, door middel van jongerentafels op 
NL Vitaal bijeenkomsten door heel het land en door het geven 
van handvatten aan JOGG-gemeenten die jongeren beter willen 
betrekken.

Ik Ben Geweldig JOGG-NJR samenwerking rondom gezonde omgeving

• 1 x landelijk Design Thinking programma

• 1 x lokaal Design Thinking programma i.s.m. een gemeente

• Doorontwikkeling toolkit voor gemeenten rondom jongerenparticipatie

• Minimaal 1x faciliteren van een jongerentafel op een NL Vitaal bijeenkomst

Jongeren laten ervaren dat maatschappelijk actief zijn leerzaam en leuk is

Jongeren doen een betekenisvolle ervaring op met het uitvoeren van de activiteit en dragen 
tegelijkertijd bij aan de sociale cohesie in de wijk of aan een onvergetelijke dag voor 
doelgroepen in kwetsbare posities. Jongeren worden hierdoor maatschappelijk bewuster 
en actief burgerschap wordt vergroot, de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in de 
samenleving neemt toe.

Doel Ik Ben Geweldig

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

• 130 toekenningen 

• 300 jongeren hebben plannen ingediend 

• 6.500 deelnemers aan activiteiten 

• Ondersteuning vanuit VSBfonds en andere fondsen

• Samenwerking met o.a. Stichting Move, Stichting STAD, R-Newt, Stichting 

• Plattelandsjongeren en Stichting de Vrolijkheid, Richard Krajicek Foundation
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Effectieve en duurzame jongerenparticipatie binnen de beleidsprocessen van het 
ministerie van JenV

Noord-Hollandse jongeren en provinciale politiek dichter bij elkaar brengen

De stem van jongeren wordt meegenomen in de beleidsvorming binnen het ministerie van JenV. 
Op deze manier wordt de positie van jongeren in Nederland verbeterd en biedt de maatschappij 
jongeren de best mogelijke omstandigheden en voorzieningen om zichzelf te ontwikkelen en uit 
te groeien tot sterke persoonlijkheden

Jongeren raken bekender met de ins & out van de provinciale politiek en de provinciale politiek 
weet wat er leeft onder jongeren. Hierdoor wordt de stem van jongeren beter meegenomen in 
provinciaal beleid. 

Doel Jongerenconsultaties 
bij JenV

Doel NJR 
jongerenprogramma N-H

Indicatoren

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

Waar draagt dit aan bij?

Samen met het ministerie van JenV proberen we betekenisvolle 
jongerenparticipatie binnen beleidsprocessen van het ministerie van JenV 
te realiseren. Het ministerie geeft zo ruimte en invulling aan het recht van 
het kind om gehoord te worden, zoals vastgelegd in artikel 12 van het 
Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. De ambitie in 2020 
is om voort te bouwen op de succesvolle pilots die zijn uitgevoerd in 2020, 
waarbij is meegedacht over vraagstukken als ‘hoe kunnen jongeren die in 
aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met de criminaliteit worden 
toegeleid naar een opleiding of werk?’ 

NJR slaat de handen ineen met de provincie Noord-Holland om 
jongeren te betrekken bij vraagstukken waarover de provincie besluiten 
neemt. Samen met changemakers en experts van NJR en ambtenaren 
verdiepen jongeren zich in voor hen aansprekende kwesties en komen 
zij in trainingen en working labs tot scenario’s en oplossingen. Jongeren 
ontdekken wat hun sterke punten zijn en zetten deze in, waarbij ze niet 

en ‘hoe kan de Raad voor de Kinderbescherming jongeren zinvol 
betrekken bij het werk dat zij doet?’ Samen met anderen werken 
we toe naar een slimme structuur voor jongerenparticipatie die 
niet alleen direct tastbare resultaten oplevert, maar ook duurzaam 
kan worden ingebed binnen beleidsprocessen van JenV. Waar 
het daarbij echt om draait: dat door oog te hebben voor de 
verschillende behoeften en omstandigheden van jongeren, een 
dynamiek op gang komt waarmee JenV en jongeren het beste uit 
elkaar naar boven halen.    

alleen zien en laten zien dat ze daarmee impact kunnen hebben 
op hun (leef)omgeving, maar ook dat die impact waardevol is en 
gewaardeerd wordt. De provincie duikt omgekeerd in de leefwereld 
van jongeren en heeft een uitgelezen mogelijkheid om de input van 
jongeren volop te benutten. 

Jongerenconsultaties ministerie Justitie & Veiligheid Jongerenstrijd Noord-Holland

• 3 uitgevoerde consultatietrajecten aan de hand van drie cases

• Analyse en evaluatie van de gekozen werkvormen naar aanleiding van de ervaringen 
van betrokken partijen

• Samen met JenV inbedden van de aanbevelingen voor een consultatiestructuur van 
jongeren binnen het ministerie van J&V

• 60 scholieren nemen deel
• 
• 3-4 scenario’s worden gepresenteerd en 1 scenario wordt verder uitgewerkt

• 1 eindevent met deelname van scholieren en provinciale vertegenwoordigers
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Jong Lokaal Actief is een nieuw initiatief van NJR en 125 %. Het 
initiatief stimuleert jongeren om deel te worden en bij te dragen aan 
besluitvorming op lokaal niveau. Op lokaal niveau in Nederland is immers 
nog een wereld te winnen rond betekenisvolle jongerenparticipatie 
die tot echte inhoudelijke resultaten leidt. Bij veel gemeenten gaat 
het wel de goede kant op, maar er leven ook nog steeds veel vragen 

Het IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en 
Ecosysteemdiensten) rapport van mei 2019 was een duidelijke 
waarschuwing over het enorme tempo waarmee de biodiversiteit in 
onze ecosystemen achteruit gaat. Op de UN Biodiversity conference in 
oktober 2020 in Kunming, China, wordt het post-2020 global biodiversity 
framework afgesproken, een cruciaal moment voor nieuwe internationale 
afspraken rondom biodiversiteit. Nederland staat bekend om ‘meaningful 
youth participation’ en NJR vindt dat jongeren op dit belangrijke 
onderwerp nog veel beter hun stem kunnen later horen. Voedselzekerheid 

binnen gemeenten en onder jongeren hoe jongerenparticipatie 
effectiever en aantrekkelijker in te richten. Er is dan ook een roep 
om up-to-date kennis en praktische tools. Jongerenparticipatie 
op lokaal niveau vraagt om ondersteuning, uitwisseling en 
investering zodat ook echt gewerkt kan worden aan een 
structurele maatschappelijke verandering. Dat is de behoefte 
waar NJR en 125Procent in willen voorzien. Dit doen we via een 
mix van landelijke en lokale activiteiten die kunnen rekenen op 
veel enthousiasme en energie onder jongeren. 

is een belangrijk thema in het kader van de SDG’s, het aantal 
ondervoede mensen neemt wereldwijd nog steeds toe. Welke 
oplossingen voor onze voedselproductie kunnen Nederlandse 
jongeren bedenken om voldoende eten te kunnen blijven 
produceren voor toekomstige generaties? Hierover gaan zij in 
gesprek met andere jongeren en mensen uit zowel de publieke 
als de private sector en hun ideeën brengen zij over in nationale 
en internationale platforms.

Jongeren Actief Lokaal Jongerenvertegenwoordiger Natuur en Voedsel

Het versterken en ondersteunen van lokaal actieve jongeren en het stimuleren/
aanwakkeren / verduurzamen van lokaal jeugdbeleid in gemeenten

Bewustwording creëren rondom de thema’s natuur/biodiversiteit en landbouw/voedsel  
onder jongeren en de input van Nederlandse jongeren inbrengen in VN-platforms

Jongeren voelen zich gewapend om lokaal actief te worden en hier andere jongeren ook bij te 
betrekken. Gemeenten accommoderen lokale jongerenparticipatie beter/structureler en neemt 
input van jongeren mee in haar beleid. Meer lokaal actieve en betrokken jongeren en lokaal 
beleid dat beter is afgestemd op (de wensen van) haar (jonge) bewoners

Meer jongeren weten wat er nationaal en internationaal speelt rondom natuur/biodiversiteit 
en voedsel en willen hier zelf bij betrokken zijn, op deze manier doet internationaal beleid beter 
recht aan de wensen van jongeren

Doel Jongeren Lokaal 
Actief

Doel Jongeren-
vertegenwoordigers 
Natuur en Voedsel

Indicatoren

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

Waar draagt dit aan bij?

• 1 online verzamelplek met info over jongerenparticipatie in gemeenten  

• 1 online bestand met succesvoorbeelden

• 5 trajecten in 5 gemeenten, met 1000-1500 jongeren bereik via trainingen, debatten en 
bijeenkomsten

• 1 landelijke Jongerenparticipatie-dag met deelname van 150 jongeren en lokale/regionale 
ondersteuners 

• 5 landelijke of regionale trainingen voor jongerenraden.  

• 10 visuals/video’s / online content met projectuitkomsten en ander ondersteunend 
materiaal voor lokaal actieve jongeren en gemeenten / professionals;  

• projectpagina op www.NJR.nl, waar projectinformatie aantrekkelijk en vindbaar is voor 
jongeren, gemeenten en ondersteuners. 

• Verkiezing voor een Jongerenvertegenwoordiger Natuur en voedsel

• Deelname van de Jongerenvertegenwoordiger aan relevante nationale en internationale 
meetings, zoals de UN Biodiversity conference in oktober 2020.

• Een eigen werkgroep Natuur en Voedsel met 10-15 vrijwilligers

• Input van 2.500 jongeren via social media en gastlessen 

• Terugkoppeling aan 4.000 jongeren via social media en gastlessen
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Jongeren de kans geven om direct invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid en op 
organisaties die werken aan mediawijsheid en digitaal burgerschap onder jongeren

Door dit project wordt de inbreng van jongeren verzameld en meegenomen in beleid- en 
besluitvorming, zodat dit beleid meer in lijn wordt gebracht met de ideeën, ervaringen en 
belangen van jongeren. 

Doel Mediawijsheid & 
digitaal burgerschap  

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

Wie weet er meer van wat er in de jeugdzorg goed gaat en beter 
moet, dan jongeren met ervaring in de jeugdzorg zelf? In dit project 
delen juist deze jongeren hun ervaringen en ideeën tijdens debatten, 
workshopprogramma’s en door deel te nemen aan inspraaktrajecten. 
Hierin worden zij begeleid door changemakers van NJR. Het gaat over 
rechten en inspraak, maar ook over gevoelige issues als identiteit 
en privacy. Deze inbreng helpt professionals en beleidsmakers om 
de kwaliteit van zorg te verbeteren en geeft positieve impulsen aan 

Onze samenleving digitaliseert supersnel en de impact hiervan gaat heel 
ver en dringt door in letterlijk alle gebieden van ons leven. We kunnen 
efficiënter leren en werken, makkelijker en sneller kennis delen, onze 
gezondheid een boost geven, relaties aangaan en onderhouden, zelfs 
klimaatverandering tegengaan. Tegelijkertijd zien we steeds scherper de 
keerzijdes; zijn data en informatie wel betrouwbaar, veilig, werkelijkheid 
of fictie? Hoe om te gaan met dat hardnekkige online pesten? En 
wat doet het eigenlijk met ons om altijd aan te staan, oneindig veel 
mogelijkheden te hebben en te (moeten) leven naar de verwachting of 

het leefklimaat binnen instellingen. Dit is belangrijk omdat 
jongeren niet altijd deze mogelijkheid hebben binnen de 
jeugdzorginstelling. Daar komt nog eens bij dat wanneer 
jongeren vervolgens de jeugdzorg instelling verlaten, ze er vaak 
ineens helemaal alleen voor staan. Genoeg reden dus voor NJR 
om volop in te zetten op ontwikkelingsgericht jeugdzorgbeleid 
dat samen met jongeren, zorgprofessionals en bestuurders en 
gemeenten wordt ontwikkeld en gerealiseerd.

zelfs druk van het aantrekkelijk en succesvol zijn? Als NJR zijn we 
continu aan het speuren naar hoe jongeren zelf deze ontwikkelingen 
ervaren, hun vleugels ermee uit slaan en hoe ze zichzelf weerbaar 
maken tegen de keerzijdes. In 2020 willen onze unieke positie als 
nationale jeugdraad inzetten om samen met een zo divers mogelijke 
groep jongeren een impuls te geven aan mediawijsheid en digitaal 
burgerschap en het beleid dat daarvoor ontwikkeld wordt. Dit willen 
we zeker niet alleen doen, maar met medestanders uit onderwijs, 
(online) media, technologie en de jeugdsector die net als onze 
geloven in de waarde van informatie uit eerste hand. 

Kinderrechten & jeugdzorg Mediawijsheid & digitaal burgerschap

• 10 focusgroepen /  design thinking sessies met jongeren

• 1 kwantitatief onderzoek onder 700 jongeren

• 2 expertmeetings 

• 1 landelijk thema-event met jongeren, experts en beleidsmakers

Jongeren in gesloten en justitiële jeugdzorg ondersteunen om hun mening te vormen, 
deze te delen en daarmee invloed te hebben op kwaliteit van zorg en het leefklimaat.

Ontwikkelingsgericht en effectief jeugdzorgbeleid dat samen met jongeren, zorgprofessionals
 en bestuurders en gemeenten wordt ontwikkeld en gerealiseerd.

Doel Kinderrechten en 
Jeugdzorg

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

• 150 deelnemende jongeren

• 8 jeugdzorginstellingen (gesloten en justitieel)

• 8 programmadagen met trainingen en dialoogactiviteiten

• 2 lokale dialoogbijeenkomsten met deelname van zorgprofessionals en politici
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De stem van de jongeren uit de jeugdzorg duidelijker laten klinken op landelijk niveau en 
ervoor zorgen dat jongeren meer invloed krijgen op beleid dat hen direct of indirect raakt

LHBTI jongeren(organisaties) worden versterkt, ondersteund en zo verduurzaamd

Door jongeren uit de jeugdzorg een stem te geven en hun eigen perspectief én initiatief als 
vertrekpunt te nemen, wordt gewerkt aan betere aansluiting bij hun behoeften en belangen en 
de kwaliteit van zorg

LHBTI jongeren(organisaties) voelen zich gesterkt om hun activiteiten door te zetten, uit te 
breiden en doelgroep en achterban verder te ondersteunen, hiermee wordt bijgedragen aan de 
LHBTI emancipatie in Nederland, specifiek onder jongeren

Doel Netwerkinitiatief 
jeugdzorg

Doel Niet Alleen Anders 
Academie

Indicatoren

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

Waar draagt dit aan bij?

Jongeren uit de jeugdzorg een stem geven. Betere aansluiting bij hun 
behoeften en belangen door hun eigen perspectief én initiatief als 
vertrekpunt te nemen. Deze stappen zijn cruciaal om de jeugdzorg 
te verbeteren en vallen samen met de ambitie van het landelijke 
netwerkinitiatief dat Expex, JongWijs, JWB en NJR (i.s.m. Hoofdzaken) 
willen lanceren. Deze jongereninitiatieven vinden het hoog tijd dat de 
(collectieve) stem van jongeren uit de jeugdzorg duidelijker gaat klinken 
op landelijk niveau en dat jongeren meer invloed krijgen op beleid dat 
hen direct of indirect raakt. Wij zien immers dat jongeren een waardevolle 

In de Niet Alleen Anders Academie staat alles in het teken van het 
ondersteunen, versterken en continueren van LHBT-I jongerenorganisaties. 
Ook in 2020 willen we ons hier samen met COC en Movisie hard voor 
maken. Gedurende het jaar bieden we LHBTI jongeren(organisaties) een 
aantal trainingen aan. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere 
vrijwilligersmanagement, fondsenwerving, omgaan met jongeren die in 

inbreng en positieve invloed kunnen hebben, dat die inbreng leidt 
tot betere aansluiting op hun behoeftes en omstandigheden en 
tot grotere draagvlak en legitimiteit. Bovendien biedt participatie, 
wanneer goed ingericht, een betekenisvolle ervaring voor jongeren 
waar zij de rest van hun leven voordeel mee kunnen doen. Jongeren 
in de jeugdzorg dromen van een wereld waarin zij vanzelfsprekend 
mogen meepraten, meedenken en meebeslissen. Het is tijd om de 
stap te zetten van droom naar werkelijkheid. 

de problemen zitten en effectief voorlichting geven over seksuele/
gender diversiteit.  Eens per jaar wordt een Niet Alleen Anders 
dag georganiseerd die in het teken staat van ontmoeting en 
kennisuitwisseling. De Niet Alleen Anders Academie verzorgen we 
samen met Movisie en COC Nederland. 

Netwerkinitiatief jongeren voor jeugdzorg Niet Alleen Anders Academie 

• 1 herkenbaar, landelijk contactpunt, waaruit 12 verzoeken voor inspraak, 
deelname aan sectoractiviteiten en vertegenwoordigingsactiviteiten door 45-60 
ervaringsdeskundige jongeren worden opgepakt

• 1 Uitwisselingsevent voor 100 jongeren waarbij gewerkt wordt aan een landelijke 
Jeugdzorg Agenda

• 1 Nationale Jeugdzorg-Top, waar de Agenda door 100 jongeren wordt gepresenteerd 
en met 50 relevante spelers uitgewisseld 

• 4 follow-up gesprekken met kernstakeholders geïnitieerd, voorbereid en gerealiseerd 
n.a.v. Jeugdzorg-Top

• 4 Niet Alleen Anders trainingen aan LHBTI-jongeren(organisaties)

• 1 jaarlijkse Niet Alleen Anders Dag 

• Samenwerking met Movisie en COC Nederland
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In vier maanden tijd trekken jongeren het sprintje van hun leven, door 
vrijwilligerswerk te doen bij twee jongerenorganisaties en een persoonlijk 
leiderschapsproject te volgen, gecombineerd met masterclasses en 
trainingen. De jongeren ontvangen hiervoor een certificaat. 

Vanuit onze Trainerspool worden door jonge trainers honderden jongeren 
getraind in het ontdekken en ontwikkelen van hun aanleg en sterke 
punten. Ook wordt de link gelegd naar het vergroten van praktische 
vaardigheden om sociale impact te hebben, bijvoorbeeld in het opzetten 
van een Ik Ben Geweldig-activiteit. Ook kunnen individuele jongeren 
worden gecoacht in hun eigen ontwikkelingstraject. Veel aandacht gaat 
uit naar persoonlijke ontwikkeling van jongeren en hoe zij hun vleugels 
uit kunnen slaan en hun plek kunnen vinden in onze samenleving. Een 
belangrijk onderdeel van het aanbod van de Trainerspool is het ROC 
Werkt programma. Samen met onze partner Deloitte verzorgen wij een 

Sprint is een proeftuin in het kader van de Maatschappelijke 
Diensttijd waarin NJR samenwerkt met CNV Jongeren, IFMSA-NL, 
CHOICE, JKB en Studenten voor Morgen. 

trainingsprogramma voor studenten van een aantal grote ROC’s 
om ze te helpen om sturing te geven aan hun eigen leven door ze 
antwoord te helpen geven op vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan 
ik?’ en ‘Wat wil ik?’. De skills die de studenten verwerven zetten 
ze vervolgens in om zichzelf te ‘pitchen’ voor de professionals 
van Deloitte. In 2020 zal het in 2019 vernieuwde programma 
worden aangeboden, waarmee jongeren nog gerichter tips 
ontvangen om succesvol de arbeidsmarkt op te gaan of een 
vervolgopleiding te starten.

SPRINT Trainerspool & ROC Werkt

Na deelname aan Sprint weten jongeren beter te vertellen wie ze zijn, waar ze goed 
in zijn en wat ze willen bereiken. De frisse blik van de jongeren biedt de deelnemende 
organisaties nieuwe perspectieven op bestaande thema’s. 

Jongeren hun sterke punten laten ontdekken en vergroten, met een focus op 21st 
century skills 

Jongeren weten wat zij belangrijk vinden en wat hun sterke punten zijn en zetten deze in bij de 
jongerenorganisaties waar ze vrijwilligerswerk doen. Hierdoor komen er meer maatschappelijk 
betrokken jongeren die het zelfvertrouwen, de vaardigheden en het netwerk hebben om zich in 
te zetten voor de maatschappij.

Jongeren leren zichzelf kennen en weten wat hun sterke punten zijn en worden ondersteund om 
daarmee sterker te staan in school en werk

Doel Sprint

Doel Trainerspool

Indicatoren

Indicatoren
Waar draagt dit aan bij?

Waar draagt dit aan bij?

• 40 deelnemers verspreid over twee rondes

• Die een MDT doorlopen van 80 uur in 4 maanden

• Waarvan ongeveer 20 jongeren een beter beeld krijgen van NJR door daar mee te draaien

• 6-8 trainingsprogramma’s aan circa 250 jongeren van jongeren- en studentenorganisaties, 
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties 

• 3 ROC Werkt edities gerealiseerd met circa 175 deelnemende MBO-studenten 
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Via een publieke verkiezing komen tot twee breed gedragen JV’ers, bewustwording creëren 
over actuele thema’s op de VN-agenda en de rol van Nederland hierin, jongeren stimuleren om 
actief te worden op het gebied van internationale samenwerking

Meer jongeren weten wat er internationaal en mondiaal voor uitdagingen liggen en willen zelf 
onderdeel van de oplossing worden; als social influencer of vrijwilliger binnen een NGO, als 
(toekomstig) werknemer of ondernemer. Op zo’n manier dat organisaties, bedrijven en overheden 
simpelweg dit niet links naast zich neer kunnen leggen.

Doel JV-verkiezingen en 
Nacht van de VN

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

UUT is onder jongeren in Utrecht een begrip geworden. Jongeren kunnen 
met UUT hun liefde voor de stad delen en inspiratie opdoen van wat deze 
prachtige stad te bieden heeft. Bijzondere mensen, plekken, initiatieven 
en activiteiten krijgen met UUT een gezicht. Tijdens events inspireren de 
UUT-jongeren elkaar en geven zij andere organisaties advies over wat zij 

Ieder jaar in de zomer barst er weer een strijd los op het scherpst 
van de snede. De inzet? De felbegeerde titel van Nederlandse VN-
Jongerenvertegenwoordiger. Ook dit jaar gaat de strijd om 2 functies: 
de nieuwe JV naar de Algemene Vergadering van de VN en de 
nieuwe JV Duurzame Ontwikkeling. De 4 finalisten proberen met hun 
publiekscampagnes duizenden jongeren voor zich winnen en hun stem 
zien te trekken. De verkiezingsstrijd wordt afgesloten tijdens de Nacht van 
de VN, een avondvullend programma over internationale samenwerking 

belangrijk vinden in hun stad. Ook sluit UUT aan bij bestaande 
events in Utrecht en organiseert zij haar eigen SYNC event, waar 
inspireren, gevraagd en ongevraagd advies en verbinden altijd 
centraal staan. UUT is hiermee een succesvolle methode om 
jongeren mee te laten denken over hun eigen stad en geeft de 
gemeente Utrecht inzicht in de behoeften van jongeren.

en duurzame ontwikkeling in een volgeladen Pakhuis de Zwijger in 
Amsterdam. Een event voor jongeren die niets liever willen dan zich 
inzetten voor grensoverschrijdende uitdagingen en hun ideeën delen 
met elkaar en met interessante spelers vanuit overheid, bedrijfsleven 
en de maatschappelijke sector. Onze ambitie? Een Nacht met een 
neusje voor actualiteit en met partners die ons helpen om jongeren 
verrassende vensters te bieden op de grote uitdagingen van 
onze tijd. 

UUT Verkiezingen VN-Jongerenvertegenwoordigers 
& Nacht van de VN

• 50 aanmeldingen verkiezingen

• 4 finalisten 

• 7.500 uitgebrachte stemmen 

• 800+ bezoekers op de Nacht van de VN 

• 50 samenwerkende organisaties 

• 75 media-uitingen 

UUT laat jongeren op een creatieve wijze nadenken over hun stad en hun wensen voor 
de stad en geeft de gemeente tegelijkertijd een vernieuwende kijk in de leefwereld en 
behoeften van jongeren.

Utrechtse jongeren voelen zich meer betrokken bij hun stad 
De gemeente Utrecht neemt de input van jongeren mee in haar beleid. Hierdoor ontstaat er een 
grotere betrokkenheid van bewoners in de stad Utrecht en lokaal beleid dat beter is afgestemd 
op (de wensen van) haar bewoners

Doel UUT

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

• 10 UUT jongeren actief, 17-25 jaar

• 5 offline UUT events

• 2 verdiepende creatieve inputsessies/focusgroepen

• Online bereik van 15.000 jongeren
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De belangrijkste knelpunten rond kinderrechten en het jeugddomein volgens jongeren worden 
aangekaart bij de VN en het Rijk

In 2025 zijn 1 miljoen jongeren via Young Impact in actie gekomen voor een betere 
wereld 

Dat het Rijk reageert op die knelpunten en uitgedaagd wordt om daar oplossingen voor aan te 
dragen en daarover met jongeren in gesprek te gaan

Jongeren weten wat zij belangrijk vinden, wat hun sterke punten in en zetten deze vervolgens in 
om iets goeds te doen voor een ander. Hierdoor komen er steeds meer zelfbewuste jongeren die 
blijvend in actie komen

Doel VN-Kinderrapportage

Doel Young Impact
Indicatoren

Indicatoren
Waar draagt dit aan bij?

Waar draagt dit aan bij?

Eens in de 5 jaar rapporteren de Nederlandse kinderrechtenorganisaties 
aan het Kinderrechtencomité van de VN in Genève, waarin zij de staat 
van (naleving van) kinderrechten in Nederland presenteren (de zgn. 
NGO-Rapportage). In aanvulling op deze NGO-rapportage, die door 
organisaties wordt opgesteld o.b.v. de input van professionals, heeft NJR 
in 2019 voor de derde keer ook een Jongerenrapportage geschreven. 

“Wij zijn die vonk, we start something. Wij zijn Young Impact.” Young 
Impact gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen. 
Allemaal. Met Young Impact ontdekken jongeren wat zij belangrijk vinden 
in de maatschappij, wat hun sterke punten zijn en hoe ze die vervolgens 
inzetten om iets goeds te doen voor een ander. Wat dat is bepalen ze 
zelf in een challenge. Als afsluiting verdienen ze een ticket voor Young 
Impact Day in de Jaarbeurs Utrecht op 5 juni 2020, een festival met 
jongeren uit het hele land die in actie zijn gekomen of willen komen. Op 
deze dag worden mega challenges georganiseerd, aangevoerd door 
toonaangevende artiesten en YouTubers en worden de Young Impact 
Awards uitgereikt voor de belangrijkste changemakers.

Deze rapportage is gebaseerd op enquêtes, focusgroepen en 
interviews met circa 850 jongeren (in kwetsbare posities). In 
2020 worden de belangrijkste uitkomsten/aanbevelingen van de 
Jongerenrapportage neergelegd bij de VN en bij de Nederlandse 
overheid, waarbij we ervaringsdeskundige jongeren die mee hebben 
gedaan aan het onderzoek volop betrekken. 

Daarna barst het feest los. Begin 2020 wordt duidelijk of Young 
Impact opnieuw een project zal uitvoeren in het kader van de 
Maatschappelijke Diensttijd. De inzet van NJR is om binnen dit 
project naast de uitvoering van het scholenprogramma ook een 
verdiepend begeleidingsprogramma voor jongeren op zich te 
nemen. Voor het project wordt nauw samenwerkt met de Stichting 
Young Impact, NLVoorElkaar, CJP en Wij Zijn Jong. 

VN-Kinderrechtenrapportage Young Impact 

• De belangrijkste aanbevelingen van de Jongerenrapportage worden neergelegd bij 
de VN en de Nederlandse overheid

• 150 uitgevoerde trajecten op 100 scholen en 50 instellingen 

• 12.500 deelnemende jongeren 

• 40 bevlogen trainers

• Kwaliteitsimpuls aan het programma 

• Meer draagvlak voor het programma onder docenten en professionals, om jongeren 
nog beter te begeleiden om in actie te komen
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Jonge leiders van de toekomst zijn te vinden in de wijk. Met Young 
Leaders worden jongeren door NJR lokaal opgeleid tot rolmodel. Ze leren 
uit hun comfortzone te stappen en vanuit eigen kracht samen met andere 
jongeren activiteiten te organiseren die zij belangrijk vinden voor hun 
buurt of wijk. Tegelijkertijd geeft het hen zelfvertrouwen en ervaring voor 
hun eigen ontwikkeling op het vlak van school en werk. In 2020 wordt 

een Young Leaders programma voor tieners ontwikkeld dat 
vervolgens in 3 praktijksituaties zal worden uitgetest. De ambitie 
is om na afronding van het traject ook Young Leaders voor 
Tieners landelijk uit te rollen. In het project wordt samengewerkt 
met Noorda en Co en Youth for Christ Deventer.

Young Leaders 

Jongeren (tieners) in een kwetsbare woonomgeving trainen als positieve rolmodellen 
voor hun omgeving

Jongeren leren zichzelf kennen, weten wat hun sterke punten zijn en worden hierdoor 
weerbaarder. Hierdoor zijn er meer zelfbewuste en toegeruste jongeren die iets voor hun 
omgeving willen betekenen

Doel Young Leaders 
voor tieners

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

• Programma Young Leaders voor tieners is ontwikkeld

• Praktijkexperimenten zijn uitgevoerd in 3 gemeenten (45 deelnemende jongeren)
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