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Bestuur 2019 -2020

Voorwoord
Waar te beginnen als er zoveel moois te vertellen valt? Misschien bij 16 september 2019,
de dag waarop we samen met andere jongerenorganisaties bij minister-president Rutte

David

langsgingen om de druk op jongeren onder de aandacht te brengen en op te roepen tot

->

actie.
2019 was namelijk het jaar waarin de inspraak van jongeren op nationaal niveau eindelijk
écht op de agenda kwam te staan. En dit deden we zeker niet alleen. Dat is direct ook wat

Lieke

->

ooit tevoren, en met resultaat. Maar dat lees je in de rest van dit jaarverslag.
Tegelijkertijd draaiden we, net als in 2018, maar liefst 27 verschillende projecten. Business

Sarah

->

zo kenmerkend was voor 2019: we bundelden onze krachten met anderen, krachtiger dan

Koen

Danielle
->

->

as usual, zou je kunnen zeggen, maar dat is met recht een understatement voor hoe we

Maurice

binnen NJR werken. We onderscheiden ons namelijk door de manier waarop jongeren

->

zich durven te openen in onze activiteiten en hoe we energie losmaken bij jongeren,

In 2019 denderde de NJR-trein dus gestaag door. Op die trein stapten we samen met
85 medewerkers, stagiair(e)s, bestuursleden en jongerenvertegenwoordigers, met 27
projecten, met meer dan 350 vrijwilligers en met meer dan 400 samenwerkingspartners.
Laten we ook niet vergeten dat we de grotere zichtbaarheid van NJR in 2018 hebben
doorgezet. We wisten de media goed te vinden – en zij ons ook. We hebben ons overal
waar we konden laten horen en daarmee de stem van jongeren luid laten klinken.
Want de inbreng van jongeren, daar gaat het uiteindelijk om, in alles wat we doen. Niet
alleen voor jongeren, maar vooral ook mét jongeren.

Veel leesplezier!
			Namens

het NJR-bestuur 2019-2020,

			Floor Brands, voorzitter

Koen

->

Floor
->

professionals én beslissers. Dat is niet alleen inspirerend, maar daarbij ook best unusual.

Young Impact

160 gemeenten

79.129

deelnemers aan
NJR projecten

27projecten
extra volgers op Linkedln

700
Ruim

85

80%

groei in aantal volgers op Instagram

medewerkers, stagiar(e)s, bestuursleden en
jongerenvertegenwoordigers

235

persuitingen, onder andere
in Metro, Telegraaf, Volkskrant
en het AD

38 lidorganisaties 352 vrijwilligers

Maatschappelijke Diensttijd Festival

Dit is njr
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: zo’n 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 die kans moet krijgen. Daarom zijn 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. Zo zijn wij de springplank van de nieuwe generatie.

Thema’s in 2020

Welzijn & Mentale Gezondheid

Emancipatie & Diversiteit

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Duurzaamheid & Klimaat

Democratie & Participatie

Kinderrechten & Veiligheid

Provinciaal Jeugddebat in Den Bosch

Op hoofdlijnen
We zijn als NJR ontzettend blij dat we elk jaar weer
nieuwe, positieve ontwikkelingen voor jongeren kunnen aanwijzen waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen en meer kansen krijgen. 2019 was het jaar
waarin:
Het belang van de inspraak van jongeren op nationaal niveau eindelijk écht op de agenda kwam
te staan
In december 2018 kwam het rapport ‘Lage drempels,
hoge dijken’ uit van de commissie Remkes, waarin
onder andere werd geconcludeerd dat jongeren in
Nederland onvoldoende worden gehoord in de democratie. Voor NJR was het uitkomen van dit rapport
het perfecte moment om bovenop structurele jongereninspraak te springen en daar nationaal werk
van te maken. En met succes, want in 2019 werkten
we samen met het ministerie van BZK aan een proces waarin de stem van jongeren van A tot Z wordt
meegenomen.
De toenemende druk onder jongeren een belangrijk item werd
Het Coalitie-Y manifest, de NJR bestuursverkenning
en het adviesrapport ‘Kansen en belemmeringen
voor jongeren in 2019’ van het SER-jongerenplatform:
het lijken drie losse initiatieven, maar ze hebben een
belangrijke gemeenschappelijke deler, namelijk de
constatering van de druk op jongeren. Die druk is de
afgelopen jaren flink opgevoerd. Tijd voor verandering dus. 2019 is met recht het jaar waarin we samen
met onze leden en partners opriepen tot actie.
Het belang van aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren ook hot topic werd
Ook mentale gezondheid werd in 2019 een groot
thema. Dit thema is binnen NJR niet nieuw, dus in
2019 hebben we opnieuw stappen gezet door het
thema enerzijds aan te stippen bij bewindspersonen
en politici, en anderzijds door op scholen en voor
geïnteresseerde jongeren trainingsprogramma’s en
events zoals de Niet Alleen Anders Dag te organiseren. In het werkplan voor 2020 spraken we daarbij
de ambitie uit om meer op dit thema te gaan doen.

NJR zich mengde in de discussie over het onderwijs
Wij gaan daar, waar er over jongeren gesproken
wordt. Niet meer dan logisch dus dat we ons in 2019
uitspraken in de onderwijsdiscussie. We pleitten
voor een goede plek voor burgerschapsvorming in
het onderwijs, aandacht voor mentale gezondheid,
kinderrechten en Europese aangelegenheden. En
niet te vergeten: de betrokkenheid van jongeren gedurende het hele ontwikkelproces natuurlijk.
NJR meer betrokken raakte bij de Maatschappelijke Diensttijd
We dachten in 2018 natuurlijk al mee over de Maatschappelijke Diensttijd, maar in 2019 is dat een understatement voor onze betrokkenheid bij dit project.
We waren in 2019 namelijk niet alleen een officiële
partner, maar richtten ook het MDT-jongerenpanel
op en voerden twee zogenaamde MDT ‘proeftuinen’
uit: Young Impact XL en SPRINT. Daarin testten we
hoe we MDT het best voor jongeren kunnen inrichten.
NJR nieuwe partnerschappen smeedde en bestaande partnerschappen verstevigde
Samenwerken doen we altijd graag – ook in 2019.
Binnen bestaande projecten werden nieuwe samenwerkingspartners gevonden, zoals bij Ik Ben Geweldig (Richard Krajicek Foundation en Quardin Music)
en Young Impact (Zadkine en Albeda College en VSO
De Hoge Brug). Ook los van onze projecten werden
nieuwe partnerschappen gesmeed, zoals rond de
problematiek in de jeugdzorg waarbij we onderdeel
werden van een samenwerking van ervaringsdeskundige jongereninitiatieven.
Wil je 2019 beleven in meer uitgediepte momenten?
In het volgende hoofdstuk hebben we alle highlights
voor je op een rij gezet.

emy, Training
Changemaker Acad
Crowfunding

2019 nog één keer op repeat
Coalitie-Y manifest
Elk

jaar

bereiken

stagiair(e)s,

we

samen

vrijwilligers,

met

alle

februari
Changemaker Academy | Kinderrechten in de jeugdzorg

medewerkers,

samenwerkingspartners,

In februari hebben we de deuren van het NJR-pand wagenwijd

jongerenvertegenwoordigers en bestuursleden zoveel moois

opengezet en organiseerden we één van de vele trainingen

dat het bijna onmogelijk is om het samen te vatten in een paar

van de Changemaker Academy. Van mentale weerbaarheid tot

hoogtepunten. 2019 is daarop geen uitzondering; 2019 barst uit

storytelling: in 2019 hebben we het fundament van de Academy

zijn voegen met al haar grootse momenten. Tel daarbij op dat een

verder verstevigd en ons aanbod vernieuwd. Hiermee hebben

groots moment bij ons zowel een jongere is die zijn sterke punten

we nog meer jongeren inzicht in hun vaardigheden gegeven én

ontdekt, als een Ahoy vol jongeren tijdens de Young Impact

support gegeven om hun impact te vergroten.

Celebration. Het is daardoor vast niet moeilijk voor te stellen
dat het maken van een jaaroverzicht van 2019 een ingewikkelde

Ook doken we in februari voor het eerst dat jaar weer een

klus is. Desondanks hebben we een paar kippenvelmomenten

gesloten jeugdzorginstelling in om zorgprofessionals een betere

verzameld die we je écht niet willen onthouden.

kijk te geven op de belangrijkste veranderingen die jongeren
in de instelling willen zien. En dat is belangrijk, want jongeren
weten heel goed hoe we de jeugdzorg kunnen verbeteren.
Met ons project Kinderrechten in de jeugdzorg brengen we de
jongeren daarom samen met zorgprofessionals en management
om die veranderingen op gang te brengen.

maart

kernteam ontwikkeld.

EUYD conferentie | Lancering MDT jongerenpanel

januari

Ons project Hoofdzaken mag ook niet ontbreken in maart. Voor

| Hoofdzaken

Masterclass Besturen

Hoofdzaken heeft NJR een groep jongeren bij elkaar gebracht

In maart reisden onze Europese jongerenvertegenwoordigers af
naar Roemenië voor de European Youth Dialogue. Daar gingen

2019 trapten we af met de derde editie van de succesvolle

ze met andere jongeren en beleidsmakers in gesprek over het

masterclass Besturen. De talentvolle bestuurders van onze

verbeteren van kansen van jongeren op de arbeidsmarkt, de

leden zijn geholpen met het nog beter besturen van hun

rol van het jongerenwerk en het creëren van meer kansen voor

jongerenorganisaties. Hierdoor kregen niet alleen zijzelf een
boost, maar ook hun organisaties.

en zich daarnaast tot een gelijkwaardige partner van het MDT-

Lancering MDT jongerenpanel

plattelandsjongeren in Europa. Ook was deze conferentie de
plek waar jongerenvertegenwoordiger Max ten strijde trok
en in een volle zaal aan de Roemeense minister van jeugd en
sport vroeg hoe zij LHBTQI+-jongeren beschermen tegen de

met psychische problemen die hiervoor een behandeling hebben
gehad binnen de jeugd-GGZ. De groep geeft (zorg)professionals
en beleidsmakers regelmatig een inkijk in de beleving van een
jongere in een GGZ-traject. Zo ook binnen de aanbesteding
van de specialistische zorg in de Gemeente Utrecht, die in
maart van start ging. Het was een uniek traject waarbij het
aanbestedingstraject door middel van co-creatie tot stand is
gekomen en waarin álle stakeholders - en dus ook jongeren - op
een gelijkwaardige manier zijn meegenomen.

groeiende polarisatie in Roemenië.
Verder vond in maart het festival van de Maatschappelijke
Diensttijd

plaats.

Tijdens

het

festival

werd

het

MDT

Jongerenpanel met een klapper gelanceerd. Gedurende 2019
heeft dit jongerenpanel advies en input gegeven over de MDT

naire sessie
EYTD Conferentie, Ple

april

alleen workshops binnen deze jongerenorganisatie, maar
gingen ook naar scholen toe. Hierdoor ontstond een mooie
wisselwerking tussen het jongerenwerk en onderwijs met het

Nationaal Jeugddebat | Kopkracht

idee om deze in de toekomst verder te versterken. Zo kunnen

Als vanouds werd de Tweede Kamer in april bestormd door
meer dan 100 jongeren uit alle provincies van Nederland. Ook
tijdens deze 24e editie van het Nationaal Jeugddebat mochten
de jongeren hun ongezouten mening geven over de plannen

de Kopkrachtambassadeurs ook een grotere rol spelen voor
hun jongere peers door hen bijvoorbeeld te helpen bij huiswerk
en planning. Een succesvoorbeeld van een waardevolle
samenwerking die veel belooft voor de toekomst!

juni

Maar er was nog meer reden tot feest. In juni sloten we
namelijk ook het schooljaar af met een vol Ahoy tijdens de

Bestuursverkenning | Young Impact Celebration | bold’s
Impactroom
In

juni

publiceerden

we

onze

bestuursverkenning.

Na

onderzoek onder ruim 900 jonge bestuurders constateerden
we dat jongeren een enorme meerwaarde zien in wat je met
bestuurswerk kan leren en kan bijdragen aan de samenleving.

lijstje bewindspersonen dat aanwezig was bij het debat heeft

Tegelijkertijd konden we vaststellen dat de toegankelijkheid

het Nationaal Jeugddebat ook meer (nationale) persaandacht

van bestuurswerk onder druk staat. In tijden van het

at
Nationaal Jeugddeb

impact vierden en hun inzet werd beloond met een groots
en spectaculair feest. In 2019 heeft Young Impact wederom

van de landelijke politiek. Mede dankzij een indrukwekkend

genoten dan ooit tevoren.

Young Impact Celebration, waar duizenden jongeren hun

leenstelsel en studiedruk zijn er hoge drempels ontstaan om
nog iets naast je opleiding te doen. De bestuursverkenning

April was ook voor ons project Kopkracht een hoogtepunt.

is tot op heden nog steeds een naslagwerk van de bovenste

In het peer to peer programma van Kopkracht geven

plank. Niet gek dus dat nationale media het oppikten en dat

jonge Kopkrachtambassadeurs hun jongere peers tips en

zowel wijzelf als onze leden en zelfs Kamerleden het gebruiken

handvatten om veerkrachtig te worden, zijn en blijven. In

in de lobby voor een betere en structurele ondersteuning van

april gingen we in Arnhem een waardevolle samenwerking

jongerenorganisaties.

jongeren door heel Nederland geïnspireerd en geactiveerd om
het verschil te maken in hun eigen omgeving. Aan de hand van
onze programma’s voor scholen en kwetsbare doelgroepen
wisten we maar liefst 285 workshops te geven.
Tijdens de Celebration vierde onze studio bold ook groot feest:
zij doken namelijk met BN’ers als Famke Louise, Rico Verhoeven
en Broederliefde hun eigen gecreëerde Impactroom in waar
ze de BN’ers het hemd van het lijf vroegen. De interviews
resulteerden in een toffe Youtube-serie.

Rotterdam Ahoy, Young
Impact Celebration

aan met lokale jongerenorganisatie Presikhaaf University. De
Kopkrachtambassadeurs die we hier opleidden gaven niet

juli
mei

Jongerenvertegenwoordigers Mensenrechten & Veiligheid
| Nieuw bestuur | Nieuwe jongerenvertegenwoordiger

HOEZO campagne & jongerenkieswijzer | Verkiezingsfestivals

Europese Zaken | VN- kinderrechtenrapportage

In maart vonden drie verkiezingen plaats - een uitgelezen

Jongerenvertegenwoordigers Hajar en Jahkini crosten in juni al

kans om jongeren kennis te laten maken met politiek. Daarom

HOEZO? Campagne

samen met de werkgroepen heel Nederland door met een VN

organiseerden we in samenwerking met ProDemos verschillende

Caravan om met jongeren in gesprek te gaan over ongelijkheid

verkiezingsfestivals

interactieve

in het duurzaamheidsdebat. De input namen ze in juli mee naar

workshops en gastlessen namen we mbo-studenten mee in

het High-Level Political Forum van de Verenigde Naties, waar

de verkiezingen, politieke thema’s en hun eigen rol binnen de

alle landen samenkwamen om de Sustainable Development

maatschappij. Het doel? Mbo-studenten laten ervaren dat

Goals te bespreken. Ook minister Kaag en Wiebes werden

hun stem er toe doet. En niets is minder waar natuurlijk. De

persoonlijk op de hoogte gebracht van de input.

op

mbo-instellingen.

Met

stem van elke jongere doet ertoe. Daarom lanceerden we de
HOEZO campagne met een jongerenwijzer om de politieke

In juli verwelkomden we daarnaast een nieuw 7-koppig

betrokkenheid van jongeren nog eens extra aan te zwengelen.

bestuur en een nieuwe jongerenvertegenwoordiger Europese

Het resultaat mag er zijn: tienduizenden jongeren hebben

Zaken in ons netwerk van changemakers.

gebruik gemaakt van de stemtool.
Ook

schreven

we

de

VN-Kinderrechtenrapportage.

De

Nederlandse regering rapporteert eens in de vijf jaar aan het
Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties over hoe het
gaat met de naleving van rechten van kinderen in Nederland.
Sinds kort doet de Nederlandse regering dit door te reageren
op een lijst met zorgpunten die is samengesteld door
Nederlandse organisaties en het VN-Kinderrechtencomité.

Omdat we als NJR jongeren hierin een stem wilden geven,
werkten we aan een aparte Jongerenrapportage. Daarin
beschrijven we hoe jongeren de naleving van hun rechten
ervaren en welke structurele zorgpunten en tekortkomingen zij
zien.

oordigers
Jongerenvertegenw
bij minister Kaag

aanleiding
Krantenartikel naar
ing
van de SER-verkenn

augustus

augustus

publiceerden

we

samen

met

tegenwoordigers

uwe jongerenver
Nacht van de VN | Nie

Nacht van de VN

Publicatie SER-jongerenplatform verkenning
In

oktober

de

Oktober stond in het teken van de Nacht van de VN. Op

andere

21 november stroomde Pakhuis de Zwijger vol met 700

jongerenorganisaties van het SER-jongerenplatform onze

jongeren die zich wilden verdiepen in de grote internationale

eerste verkenning; een verkenning naar de kansen en

uitdagingen van onze tijd. Van wapenhandel tot biodiversiteit

belemmeringen voor jongeren in 2019. We stelden vast dat er

en van vrouwenrechten tot conflictonderhandelingen; de hele

in Nederland veel kansen voor jongeren zijn en dat de meeste

avond was gevuld met lezingen, debatten, paneldiscussies

jongeren deze kansen graag willen benutten. Nederlandse

en workshops. Ook streden vier jonge finalisten tijdens

jongeren hebben het goed in vergelijking met jongeren uit

de Nacht om de functie VN Jongerenvertegenwoordiger

minder welvarende landen. Ze geven over het algemeen aan

Duurzame Ontwikkeling en VN Jongerenvertegenwoordiger

gelukkig te zijn en ze hebben positieve verwachtingen van hun

Mensenrechten

toekomst. Tegelijkertijd zagen we dat de positie van jongeren

en

Veiligheid.na

een

strenge

selectie,

campagneweek door heel Nederland en pitch tijdens de Nacht

onder druk staat. Daarom gaven we tien aanbevelingen om

werden Aoife en Mert tot nieuwe Jongerenvertegenwoordigers

de kansen voor jongeren te vergroten en de belemmeringen

verkozen.

juist te verkleinen. De verkenning kreeg veel media-aandacht
en op het moment van schrijven heeft één aanbeveling uit de
verkenning inmiddels al een meerderheid in de Tweede Kamer,
namelijk die van het invoeren van een generatietoets.

De nacht van VN

itie-Y manifest
Overhandiging Coal
aan Mark Rutte

september
Coalitie-Y manifest | Start van SPRINT
In

september

stapten

we

namens

Coalitie-Y

het

kamertje van president Rutte binnen om een levensgroot
jongerenmanifest te overhandigen. Samen met ChristenUnie
en jongerenorganisaties LSVb, ISO, CNV Jongeren, JOB en
PerspectieF zijn we Coalitie-Y gestart om de toenemende druk
op jongeren op de agenda te zetten en oplossingen voor te
stellen. In het manifest stonden dan ook 10 punten waarmee
we deze druk kunnen doorbreken. De punten dienden als input
voor het komende regeerakkoord.
In september startten daarnaast 20 jongeren aan het Sprintje
van hun leven. Met SPRINT laten we jongeren ontdekken wat
ze leuk vinden door hen een kijkje in de keuken te bieden bij
maatschappelijke (jongeren)organisaties. Daarmee kunnen de
jongeren zich persoonlijk ontwikkelen en hun maatschappelijk
bewustzijn vergroten. Tijdens hun vier maanden SPRINT
hebben de jongeren trainingen gevolgd, masterclasses
gekregen, werkbezoeken gedaan én vrijwilligerswerk gedaan
bij de SPRINT-organisaties.

november

Ook vond in november de Niet Alleen Anders Dag plaats:

ikkeling
JV’s Duurzame Ontw

december

een dag propvol inspiratie en workshops voor LHBTQI+-

Provinciale jeugddebatten | Kinderrechtenstad Utrecht
campagne | Niet Alleen Anders Dag | Ik Ben Geweldig makeoverdag
In november barstten de Provinciale Jeugddebatten los. We
kruisten heel Nederland door om elk provinciehuis te vullen met
enthousiaste jongeren die met elkaar en politici debatteerden
over maatschappelijke vraagstukken.
November was ook de maand van de kinderrechten.
Gemeente Utrecht wilde zich tijdens deze maand inzetten
om kinderrechten meer zichtbaar te maken onder jongeren
– iets waar het NJR-hart ook sneller van ging kloppen.
Daarom smeedden we samen met ons project UUT, studio
bold, lokale organisaties en gemeente Utrecht een plan.
Het resultaat? Een campagne om jongeren in Utrecht kennis
te laten maken met alle plekken waar zij terechtkunnen
om in hun recht te stappen. De campagne had alleen in

jongeren(organisaties). Voorop
ontmoetingen
we

voor

en

stonden

uitwisselingen

ondersteuning

en

op

de

versterking

echter de vele
dag waarmee
van

Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling |
VER_nieuw

LHBTQI+-

jongeren(organisaties) zorgden. De dag werd feestelijk

Door ijzersterke lobby van onze jongerenvertegenwoordigers

afgesloten met de lancering van de nieuwe naam voor

Aoife en Eefke op de klimaattop in december zei minister

het

Kaag in haar rol als voorzitter van het NDC partnership toe

Niet

Alleen

Anders

project:

Rainbow

Academy!

om bij elkeNationally Determined Contribution voortaan
Tot slot mag een knaller van een Ik Ben Geweldig-activiteit niet

een jongerenplan toe te voegen voor het behalen van het

ontbreken. Twee jongeren uit Rotterdam hebben in november

Parijsakkoord. Dit betekent dat alle landen in hun nationale

een fotoshoot voor ouderen georganiseerd. Het favoriete

plan over hoe ze aan de Parijsdoelstellingen gaan werken,
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Ik ben geweldig- make-overdag
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bold

Hoofdzaken

‘Tijdens mijn stage bij studio bold heb
ik ontdekt hoe ik mijn kwaliteiten ook
voor een maatschappelijk doeleinde kan
inzetten. Dat is iets waar in mijn toekomst
nu ook graag meer mee wil gaan doen.’
– deelnemer

‘Hoofdzaken heeft mij veel gebracht. Een
hoop mooie nieuwe mensen, de kans om
me zowel persoonlijk als professioneel
te ontwikkelen, de kans om mijn sterke
punten en creativiteit in te (leren) zetten
voor dingen die ik belangrijk vind en
de kans om kennis te maken met de
prachtige organisatie die NJR is. Op
momenten dat ik niet zo goed wist wat
ik nu eigenlijk met het leven moest, kon
ik bij Hoofdzaken toch enige zingeving
vinden wat me er doorheen hielp.’
– deelnemer

Changemaker Academy
‘Onze trainers zetten zich vol passie
in voor de verschillende projecten en
programma’s van NJR. Dankzij hun
toewijding
kunnen
vele
projecten
prachtige programma’s draaien en
kunnen de jonge changemakers binnen
ons netwerk zich nog verder ontwikkelen.’
– projectleider

Consultatieprogramma
veiligheid

justitie

&

‘Mensen denken dat ik agressief ben maar
ik ben eigenlijk een hele rustige jongen.’
– deelnemer

Expertisebureau
‘Ik krijg zin om te beginnen! Jongeren
betrekken op basis van gelijkwaardigheid
en jongeren als collega’s zien!’ – deelnemer

European Youth Dialogue
‘De jongerenvertegenwoordigers hebben
dit jaar veel stappen gezet op het gebied
van het vergroten van hun aanwezigheid
op social media, en hebben zich keihard
ingezet voor de gastlessen tijdens de
conferenties.’ – projectleider

Ik Ben Geweldig
‘Ik ben zeer trots en tevreden over de
activiteit die ik via jullie georganiseerd
heb. Het was echt heel leuk, en de ouderen
vonden het fantastisch. Daarmee hebben
we ons doel bereikt. Sommige mensen
werden zelfs emotioneel omdat ze het zo
leuk vonden, dat heeft ons erg geraakt.’
– deelnemer

Jongerenvertegenwoordigers
programma
‘Het is zo bijzonder om op internationale
conferenties samen te werken met
jongeren van over de hele wereld. Zij
hebben vaak veel minder kansen om van
zich te laten horen dan jij zelf, maar samen
kunnen we echt dingen aanpakken.’
– deelnemer

Kinderrechten in de jeugdzorg
‘Het meest trots ben ik elke keer als we
aan het eind van het debat de glinstering

Projecten 2019

in de ogen van de jongeren zien omdat ze
verbaasd zijn over hoe goed ze het hebben
gedaan. Vaak hebben de jongeren het
gevoel dat ze het niet kunnen of dat het
toch geen nut heeft. Als ze dan goede
argumenten geven en de directie of de
zorgprofessionals serieus ingaan op hun
punten, dan zie je dat deze ervaring een
positief effect heeft.’ – projectleidertoch
geen nut heeft. Als ze dan goede
argumenten geven en de directie of de
zorgprofessionals serieus ingaan op hun
punten, dan zie je dat deze ervaring een
positief effect heeft.’ – projectleider

daarmee ontzettend veel jongeren
kunnen inspireren.’ – projectleider

‘Kopkracht heeft me geleerd om rustiger
te worden en hoe ik op een andere manier
naar dingen kan kijken.’ – deelnemer

Maatschappelijke Diensttijd
‘Wat mij trots maakt is de invloed van het
jongerenpanel op het de ontwikkeling van
MDT, en in het bijzonder hun invloed op de
mindset van het kernteam.’ – projectleider

Meer Beter Samen
‘Ik had niet verwacht dat de politici écht
zouden luisteren.’ – deelnemer

Nacht van de VN
‘We hebben een evenement dat we al
flink wat jaar succesvol mogen draaien,
weer een stukje kunnen finetunen, en
wederom een heel mooi spannend
en actueel programma neergezet, en

VN-kinderrapportage

‘Door de vrijheid van het project heb ik de
kans gekregen om mezelf te ontwikkelen
en te ontdekken waar mijn interesses en
kwaliteiten liggen. Het is goed om een
keer echt voor ‘iemand’ te werken, als een
echte opdrachtgever.’ – deelnemer

‘Ik ben trots op de veerkracht van
de deelnemers aan het kwalitatieve
onderzoek. Allen hebben zij met situaties
te maken gehad waarin ze voor moeilijke
keuzes hebben gestaan en nog steeds
staan elke dag. Hun veerkracht is
bewonderings- waardig.’ – projectleider

Nationaal Jeugddebat
‘Tijdens mijn deelname aan het NJD ben
ik echt vooruitgegaan met het durven
praten voor een groot publiek. Het
leukst vond ik hoe enthousiast, vrolijk
en gezellig iedereen elke keer was. Ik
heb super veel nieuwe vrienden leren
kennen.’ – deelnemer

Niet Alleen Anders
Kopkracht

UUT

Om bijna 100 LHBTQI+-jongeren in één
ruimte te zien en hen te mogen steunen is
ongelooflijk.’ – projectleider

Provinciestrijd Noord-Holland
‘Meneer! Vanochtend heb ik op uw stoel
gezeten in de Statenzaal. Ik dacht echt
effe dat ik de koning was toen!’
– deelnemer

SPRINT
‘Wat een feest om met deze jongeren samen
te werken! Ze doen mee met SPRINT om
deel te zijn van projecten, om een kijkje in
de keuken te krijgen bij maatschappelijke
(jongeren)or- ganisaties. Dit doen ze
tijdens hun zoektocht naar hoe zij zich
maatschappelijk kunnen inzetten. Die
drive, hun honger naar inzicht en kennis,
dat ze van anderen willen leren en dat
ze van positieve invloed willen zijn in hun
omgeving, dat is fantastisch.’
– projectleider

Verkiezingsfestivals
‘Ik vond het interessant om van twee
partijen van dichtbij te horen wat hun
meningsverschil is.’ – deelnemer

->

Young Impact
‘Ik kan nu eindelijk een ander helpen, in
plaats van dat ik zelf geholpen word.’ –
deelnemer

Meer weten over deze projecten? We hebben ze allemaal bij elkaar gezet
in de projectenbijlage van dit jaarverslag.

Nacht van de VN

Zij maakten NJR
Samen zijn wij NJR en samen maken wij verschil. In 2019 waren we met maar liefst 87
stagiair(e)s, medewerkers, bestuursleden en jongerenvertegenwoordigers. En dan hebben
we onze honderden changemakers, van werkgroepleden tot procesbegeleiders, nog niet
eens meegeteld.

Anne Rijnberg | Aoife Fleming | Beau Schenk | Camilla de Vries | Coco Peet | Danielle
Wagenaar | Daryo Verouden | David Bulthuis | David Voss | Denise Puijk | Dirk Wijkstra
| Eefke van de Wouw | Esther Mennens-Reuver | Esther Vloedgraven | Eveline Knapen |
Faye Leigh Lui | Felisha Aakster | Femke Twisk | Finn Vullings | Floor Brands | Floor van
Donkelaar | Folmer Speerstra | Franka Vosbeek | Franke Roor | Gaby van der Akker |
Giulia Giacometti | Hajar Yagkoubi | Henk Petter | Hevien Dahly | Hindele Zondervan |
Ilja Schurink | Isabeau Jensen | Isabelle Slijkerman | Jahkini Bisselink | Janneke Widlak
| Jelle Driessen | Jikke Voerman | Jonneke Reichert | Joris van Schie | Judith Buitenhuis
| Julia van der Most | Karima el Bakkali | Kelly Tijhuis | Koen Tuin | Lieke Smets | Linda
Janmaat | Linde Bouwman | Lindsay Vogelzang | Luce van Kempen | Madelein van
der Ploeg | Marith Lengkeek | Marjolein Quist | Mauré Scheele | Maurice Knijnenburg
| Maurice Smeets | Maxime Broekhuizen | Max van der Breggen | Merel van Dijke |
Mert Kumru | Michelle Raps | Mirte Weller | Muna Jonkman | Naomi den Besten | Nikki
Lenselink | Nina Akollo | Nina Blom | Nino Storteboom | Nusret Musa | Rim MedaghriAlaoui | Sacha Verheij | Sarah-Devorah Poot | Sasja Bekhuis | Sheila Rebel | Souad
Benaisse | Steffan Wieringa | Sven Lablans | Taco Nijssen | Tanja Kuijpers | Veerle
Pieters | Vera Kelly | Viona Kers | Wietske de Klerk | Willard Berends | Wouter Koekoek
| Yoram Poot | Yaëla Brandwijk | Zuheir Saad Eddin
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En nu verder

In 2019 hebben we bijna al onze ambities van ons beleidsplan
2016- 2020 bereikt. Zijn we dan klaar? Nee hoor. In 2020 gaan
we door met veel thema’s, activiteiten en projecten. Dat willen
we niet alleen, dat moeten we ook, want we vinden dat álle
jongeren het verdienen hun sterke punten te ontdekken en zich
maximaal te ontwikkelen.
Voorbeelden van projecten waarin jongeren dat kunnen zijn
ons nieuwe Jongerenvertegenwoordigersprogramma op het
gebied van Biodiversiteit & Voedsel en Jong Lokaal Actief,
wat we samen met 125Procent hebben gestart en waarbij we
gemeenten gaan helpen bij lokale jongerenparticipatie. In
2019 hebben we de kiem gelegd voor deze nieuwe projecten
en dus nieuwe successen.
Ook op het gebied van lobby hebben we onszelf uitgedaagd.
Maar het is een uitdaging die we dolgraag aangaan. We
blijven strijden voor meer structurele inspraak van jongeren,
want pas dan kunnen jongeren echt het verschil maken. Het
verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar
is daarom bijvoorbeeld een belangrijk lobbydoel, evenals de
invoering van een generatietoets zodat het effect van beleid
op de lange termijn inzichtelijk wordt en jongeren niet meer de
dupe worden van een opeenstapeling van beleidsmaatregelen.
Wil je meer weten over NJR in 2020? Het werkplan 2020 biedt
alle dromen, ambities, doelen en handvatten om 2020 ook tot
een groots jaar te maken.
Uiteraard is 2020 ook het jaar waarin we nieuwe beleidsdoelen
gaan opstellen voor 2021-2025. De doelen uit ons beleidsplan
2016-2020 zijn dus bijna allemaal al behaald, ook al hebben
we nog een jaar om eraan te werken. Dit houdt ons echter
scherp, positief en ambitieus, waardoor we binnen NJR groter
durven te dromen. Iets wat ongetwijfeld zal doorklinken in het
nieuwe beleidsplan.
In het nieuwe beleidsplan staan -zoals altijd- de sterke punten
van jongeren centraal. Het is de basis van ons werk. Wat
je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt en wie je
ook bent, NJR gelooft in jouw sterke punten. Want wij zijn de
springplank van de nieuwe generatie!

Young Impact

We hadden het niet kunnen doen zonder de support van:
125Procent | A Bigger Circle | Ahoy | Albeda College | Albert
Heijn | Alles is Gezondheid | COC Nederland | Curium |
Defence for Children | De Kindertelefoon | Deloitte Rotterdam
& Amsterdam | ExpEx | FMO | FNO | Fontys Hogescholen
| Gemeente Utrecht | JongWijs | de Kinderombudsman |
Kinderrechtencollectief | Krajiceck Foundation | Missing
Chapter | Movisie | Nederlands Jeugdinstituut | Noorda
en Co | NOV Platform Vrijwillige Inzet | OGZ | OneWorld |
Pakhuis de Zwijger | Presikhaaf University | ProDemos |
Samenwerkende Gezondheidsfondsen | SCP | SDG Charter
| Sociaal-Economische Raad | Stichting MOVE | Stichting
Young Impact | Tony’s Chocolonely | Unicef | VSB Fonds | VSO
de Hoge Brug | Wij Zijn JONG | Zadkine College | ZonMw |
Young Amsterdam | Onze Raad van Advies | Al onze leden |
Alle provincies | Alle politieke jongerenpartijen | En nog een
paar honderd andere organisaties, scholen, gemeenten en
bedrijven...
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Changemaker Academy

Projectenbijlage
Changemaker Academy
Met de Changemaker Academy richten we ons op het opleiden en versterken van jonge changemakers om hun
maatschappelijke impact te maximaliseren. Jongeren binnen en buiten ons netwerk namen deel aan ontwikkelactiviteiten
en trainingsprogramma’s van NJR-changemakers en experts uit ons netwerk. We experimenteerden succesvol
met Open Avonden: broedplaatsen van inzicht en energie die jongeren klaarstoomden om hun actieoriëntatie en
slagkracht te vergroten en dit in te zetten binnen hun eigen omgeving. Een andere highlight was een coproductie met
IFMSA en LSVb; de Trainers Talent Academy. Ongeveer 60 jongeren volgden samen trainingen om hun skills onderling
uit te wisselen en te vergroten. Onze changemakers maakten daarnaast op locaties overal in Nederland een verschil;
binnen het (ontwerp van het) grootstedelijk jongerenwerk, de gesloten jeugdzorg, het onderwijs en in projecten van
onze lidorganisaties en NJR zelf. Mentale weerbaarheid, inclusiviteit en kansengelijkheid, sociaal ondernemen, lobby;
alles kwam daarin voorbij. De rode draad? Samen met anderen jouw sterktes en energie benutten om een steeds
groter ripple effect te realiseren voor het behartigen van de belangen van jongeren.

Resultaten 2019
•
•
•

37 opleiders
219 jongeren namen deel aan 17 Open Avonden
1774 deelnemers werden ondersteund door jonge changemakers tijdens participatieprogramma’s van
lidorganisaties, (jongeren)organisaties en NJR-projecten

Waar heeft dit aan bijgedragen?
De Changemaker Academy valt ragfijn samen met onze missie om jongeren hun sterke punten en potentieel te laten
ontdekken, vaardigheden en ervaring op te doen en zich in te zetten voor impact op beleid en maatschappij. De
inhoudelijke resultaten lopen daarbij ontzettend uiteen; van inspraakvaardigheden rond je zorgplan tot nieuwe
lobbystrategieën voor ambitieuzer klimaatbeleid.

European Youth Dialogue
Met de European Youth Dialogue (voorheen Structured Dialogue) zoeken we naar ideeën, ervaringen en standpunten van
jongeren over jeugdbeleid en issues die daarin voor hen belangrijk zijn. In 2019 zijn onze jongerenvertegenwoordigers
Europese Zaken naar conferenties in o.a. Roemenië en Finland afgereisd om met hun Europese peers en beleidsmakers
nieuwe inzichten uit te wisselen rond kansen van jongeren op de arbeidsmarkt, de (toekomstige) rol van jongerenwerk
en kansen voor jongeren op het platteland. Als input hiervoor hebben we honderden jongeren en diverse experts
geconsulteerd over de uitdagingen die zij zien en ervaren rondom deze 3 vraagstukken. Jongerenvertegenwoordiger
Max stond letterlijk en figuurlijk op toen hij in een afgeladen zaal aan de Roemeense minister van jeugd en sport vroeg
hoe zij LHBTQI+ jongeren beschermen tegen de groeiende polarisatie in het land. Daarmee werden de European
Youth Strategy en de nieuwe Youth Goals ineens heel tastbaar.

Resultaten 2019
•
•
•

•
•

45

649 jongeren hebben input geleverd via een survey
2 dialoogprogramma’s zijn in jeugdzorginstellingen uitgevoerd
4 uitgevoerde focusgroepen met jongeren (jongeren met ervaring in de GGZ, jongeren met een chronische
aandoening, jongeren met een bi-culturele achtergrond, jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt) en
telefonische interviews met jongeren die op het platteland zijn opgegroeid
1 expertmeeting en 3 telefonische interviews met experts
Aanwezigheid op 2 Europese jeugdconferenties en 1 Europese conferentie ter voorbereiding op de nieuwe cyclus

jongerenpanel van Zorg én Perspectief van FNO, een organisatie waarmee we de samenwerking hopen uit te bouwen
voor de komende jaren.

European Youth Dialogue
Waar heeft dit aan bijgedragen?
De European Youth Dialogue geeft jongeren een platform om hun ervaringen en standpunten te delen met politici,
beleidsmakers en professionals. Daarmee wordt op een inhoudelijke manier invulling gegeven aan het realiseren van
de European Youth Strategy die als kernmissie heeft dat alle jongeren kansen krijgen om zich te ontwikkelen en hun
vleugels uit te slaan, waar dan ook in Europa.

Resultaten 2019

Expertisebureau Jeugdparticipatie

•
•
•
•

42 jongeren waren als ambassadeurs lid van de Hoofdzaken jongerentaskforce
9 landelijke events met input/inbreng Hoofdzaken-jongeren
11 gastlessen zijn door Hoofdzaken-jongeren gegeven
6 focusgroepen en 17 inspraaksessies gericht op ervaringsdeskundige inbreng richting sector en overheid

•

36 dialoogbijeenkomsten / roundtables met professionals en beleidsmakers

Waar heeft dit aan bijgedragen?

Het Expertisebureau richt zich op de verzameling, verspreiding en inzet van kennis, ervaring en methodes rondom
jeugdparticipatie. Absolute highlight in 2019 was het nieuwe concept VER_nieuw, een interactief verdiepingsprogramma
voor 150 professionals en beleidsmakers met een grote rol voor jongeren(initiatieven) zelf. Niet alleen werden de
nieuwste inzichten rond betekenisvolle jongerenparticipatie uitgediept, ook kregen deelnemers principes en strategieën
aangereikt om jongerenparticipatie in hun eigen organisaties op een next level te brengen. Voeding hiervoor haalden
we o.a. uit onze begeleidende en expertrol binnen trajecten als ‘Toekomstgericht werken met jongeren’ van de
Landelijke Aanpak 16-27, het klaarstomen van organisaties voor het werken met jonge vrijwilligers en het realiseren
van jongerenparticipatie binnen beleidstrajecten zoals de Nationale Omgevingsvisie.

Door de input en kijk van de jongeren weten ze de juiste nuances en focus aan te brengen in beleid en weten ze
stakeholders te laten zien en ervaren waar het echt om draait: kwalitatief beleid dat aansluit op de jongeren waar het
om draait.

Ik Ben Geweldig

Resultaten 2019
•
•
•
•
•

In 2019 bestond het programma Ik Ben Geweldig 15 jaar. In 2019 hebben 135 jongeren een geweldige activiteit
uitgevoerd, en daarmee hebben we meer dan 10.000 jongeren bereikt. Thema’s als inclusiviteit, klimaat, eenzame
ouderen, cohesie in de buurt en mentale en lichamelijke gezondheid passeerden de revue. Door de bouw van onze
nieuwe website en de gigantische groei op social media kwamen er wekelijks gemiddeld 10 nieuwe aanvragen binnen.
Daarnaast hebben we ingezet op het geven van workshops en lezingen op veel verschillende plekken in Nederland.
Als hoogtepunt hebben onze eigen IBG-coaches een geweldige TED-Talk gegeven in Amsterdam over het prachtige
werk dat we met IBG verrichten. In 2019 hebben we een aantal mooie nieuwe samenwerkingen op mogen zetten waar
we trots op zijn. Dit zijn o.a. samenwerkingen met de Krajicek Foundation en Quardin Music (waar we 2 keer per jaar
met IBG als vakjury fungeren tijdens een pitchnight).

8 kennisdelingsoverleggen met stakeholders zoals gemeenten, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties
2 worldcafé/workshopprogramma’s voor professionals over succesvolle jeugdparticipatie (met een focus op
werken met jonge vrijwilligers)
1 samenwerkingstraject met de Landelijke Aanpak 16-27 waarmee circa 75 professionals en beleidsmakers tools
aangereikt zijn om jongeren te steunen bij hun overgang naar zelfstandigheid
1 samenwerkingstraject NL Future Proof met deelname van 40 jongeren en diverse beleidsmakers van BZK
(Nationale Omgevingsvisie), een coproductie met lidorganisatie JKB
1 landelijke NJR Impactday (VER_nieuw) voor 150 professionals en beleidsmakers de opstart van een
participatietraject samen met het JOGG (jongeren op gezond gewicht)

Resultaten 2019

Waar heeft dit aan bijgedragen?

•
•
•
•

Organisaties en overheden hebben inzicht verworven in de leefwereld, behoeften, drijfveren en inhoudelijke visies
van jongeren. Zij zijn in staat gesteld om kwalitatief beter beleid te ontwikkelen, daarin jongeren ook een veel
grotere rol te geven en de best mogelijke omstandigheden voor jongeren te creëren om hun potentieel te benutten en
hun stempel om de wereld te drukken. En hier is veel draagvlak voor in de sector: niet voor niets was de inschrijving
voor de follow up van VER_nieuw (VER_diep) binnen no time vol.

Waar heeft dit aan bijgedragen?

Hoofdzaken

Door samenwerkingen optimaal in te zetten en nieuwe interessante samenwerkingen aan te gaan, creëren we een
netwerk van organisaties/stichtingen die er allemaal voor zorgen dat jongeren de mogelijkheid krijgen zichzelf beter
te leren kennen en impact kunnen maken op een voor hen belangrijk thema of doelgroep in deze wereld. Jongeren
doen met Ik Ben Geweldig een betekenisvolle ervaring op en dragen hiermee bij aan de sociale cohesie in de wijk en/
of doelgroepen in kwetsbare posities.

In 2019 hebben we het Hoofdzaken-project een vervolg weten te geven door tal van partnerschappen aan te gaan
en door een nauwe link met FNO tot stand te brengen. In dit bijzondere project geven we jongeren met psychische
problemen een podium om hun positie en die van hun peers te versterken. Het afgelopen jaar gingen de ambassadeurs
van het project Hoofdzaken in gesprek met jongeren, docenten, hulpverleners, beleidsmakers, politici, wetenschappers
en andere professionals. Zij raakten en inspireerden mensen met hun lef en openhartigheid over hun verhaal en
hun bereidheid om mee te denken. 2019 was ook het jaar van versterken van partnerschappen. Zo hebben we een
jongerenparticipatie traject begeleid in de gemeente Utrecht, gericht op aanbesteding van specialistische zorg
vanaf 2020. Tijdens dit traject hebben Hoofdzaken-jongeren ervaringsdeskundige input kunnen delen met andere
stakeholders en invloed kunnen uitoefenen op inhoud, kwaliteit en proces. Ook is de verbinding gelegd met het
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135 toekenningen van door jongeren ingediende plannen
356 jongeren die plannen hebben ingediend
10.000 deelnemers aan activiteiten
Het vasthouden van en aangaan van nieuwe samenwerkingen met onder meer St. Move, Young Impact, Stichting
STAD, R-newt, Stichting Plattelandsjongeren, Stichting de Vrolijkheid, de Richard Krajicek Foundation en Quardin
Music
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Jongerenconsultaties bij ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Jongerenvertegenwoordigers & werkgroepen

NJR werkt sinds 2019 samen met het ministerie van JenV om betekenisvolle jongerenparticipatie binnen hun
jongerenprogramma’s te realiseren die zo ingericht moet worden dat het structureel een plek kan krijgen binnen
het ministerie en haar programma’s. NJR heeft binnen 3 verschillende ‘tracks’ pilots opgezet waarbij er gebruik is
gemaakt van verschillende vormen van participatie. De eerste van de 3 tracks is inmiddels afgerond en ging in op
burgerschap en de rechtsstaat, de tweede en derde worden begin 2020 afgerond.

van (inter)nationale politiek en beleid om daarmee onze maatschappij vorm te geven.

Resultaten 2019
•
•
•
•

150 jongeren geconsulteerd van 5 scholen verspreid over het hele land (variërend van vmbo basis, mbo tot
gymnasium).
Inputsessie georganiseerd met 12 jongeren die met elkaar in gesprek gingen over vraagstukken als veiligheid,
discriminatie en gelijkheid.
Enquête uitgezet waarbij jongeren antwoord gaven op vragen als: ‘hoe zie jij de politie en het Nederlandse
rechtssysteem?’, ter aanvulling op het scholenprogramma
In 2020 worden nog 4-6 focusgroepen, een talentontwikkelingstraject en een design thinking-sessie gerealiseerd
(i.s.m. de Raad voor de Kinderbescherming en IPTA)

JV’s Mensenrechten & Veiligheid

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Aan het einde van de pilot ontwerpt NJR met de input van jongeren een design voor het ministerie. Hierin wordt
ingegaan op welke manieren het ministerie jongerenparticipatie kan inbedden in beleid en programma’s en bieden we
handvatten, strategieën en succesfactoren om dit te realiseren aan de hand van de eerder genoemde tracks. De input
en belangen van jongeren worden hierdoor beter meegenomen/meegewogen in de beleidsvorming en beleidsrealisatie
van het ministerie van JenV.

Jong Lokaal Actief
Jong Lokaal Actief is een nieuw project dat voortbouwt op NJR’s ervaringen en succesfactoren binnen (lokale)
jongerenparticipatie. Door het netwerk van lokale jongereninitiatieven in kaart te brengen, bieden we lokale overheden
de kans van elkaar en andere projecten te leren. Door middel van ondersteunende visuals, trainingen en het versterken
van het jongerenradennetwerk geven we jongeren die hun stem willen laten horen op lokaal niveau de tools om
aan de slag te gaan/hun impact te vergroten. In 2019 is hier een start mee gemaakt. In 2020 worden aan de hand
van deze informatie bouwstenen gecreëerd ter ondersteuning van gemeentes en jongerenraden (of andere vormen
van participatie). Daarnaast worden er in vijf gemeentes participatietrajecten opgestart waar NJR en 125Procent
een rol bij spelen. Om het bestaande netwerk van jongerenraden te verstreken, wordt er een jongerenradendag
georganiseerd voor actieve jongerenraden.

Jongerenvertegenwoordigers & werkgroepen
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 trokken jongerenvertegenwoordigers (JV’s)
heel Nederland door om de input van jongeren te verzamelen op issues als de Global Goals van de VN, klimaat,
mensenrechten en de Europese verkiezingen. Deze input brachten ze in tijdens allerlei (inter)nationale conferenties
zoals de Algemene Vergadering van de VN, het High-Level Political Forum, de COP en Europese jeugdconferenties.
JV’s deden hun werk zeker niet alleen. Zij werden bijgestaan door gedreven jongeren uit de NJR-werkgroepen die
gastlessen gaven en meedachten over lobby-strategieën. In 2019 is voorgesorteerd op een nieuw programma voor
jongerenvertegenwoordigers Biodiversiteit & Voedsel, dat in 2020 in samenspraak met het ministerie van LNV wordt
uitgevoerd.

Resultaten 2019
•
•

Resultaten 2019
•
•
•
•
•

•

8 Jongerenvertegenwoordigers, max. 6 tegelijk in functie
34 actieve vrijwilligers in 3 werkgroepen
18 internationale conferenties bezocht
Input van 4.254 jongeren
Terugkoppeling naar 10.772 jongeren

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Binnen Jong Lokaal Actief wordt jongerenparticipatie op lokaal niveau in kaart gebracht, opgezet, versterkt en
gedeeld. Dit leidt tot lokaal beleid dat beter is afgestemd op de wensen van haar jonge bewoners.

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Werkgroepleden en jongerenvertegenwoordigers werken hard aan hun persoonlijke ontwikkeling en leren zichzelf
beter kennen, daarnaast brengen de jongerenvertegenwoordigers de stem van Nederlandse jongeren naar wereld
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De start van een inventarisatie naar lokale jongerenparticipatie in Nederland in minimaal 70 gemeenten
De voorbereidingen voor het maken van visuals ter ondersteuning van lokale jongerenparticipatie en het
organiseren van een nationale jongerendag
In 2020 worden in minimaal 5 gemeenten vormen van jongerenparticipatie gefaciliteerd, de inventarisatie zal dan
worden afgerond en de visuals zullen dan worden opgeleverd
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Waar heeft dit aan bijgedragen?

Kinderrechten in de jeugdzorg

Kopkracht heeft bewezen een veelbelovend peer2peer2peer concept zijn voor het bevorderen van mentale gezondheid
onder jongeren. Het is taboedoorbrekend, effectief door de inzet van jonge rolmodellen, kan goed ingebed worden
binnen onderwijs en jongerenwerk en het is gewoon ook leuk! Met meer dan 60 partnerorganisaties werken we
in 2020 verder aan uitbreiding en borging binnen onderwijs, jongerenwerk, grootstedelijke jongerennetwerken en
onderzoek.

In dit project deelden jongeren met ervaring in de jeugdzorg, begeleid door jonge changemakers van NJR, hun
ervaringen en ideeën tijdens debatten, workshopprogramma’s en door deel te nemen aan inspraaktrajecten. Het ging
over rechten in inspraak, maar ook over gevoelige issues als identiteit en privacy. Deze inbreng hielp professionals en
beleidsmakers om de kwaliteit van zorg te verbeteren en gaf positieve impulsen aan het leefklimaat binnen instellingen.
Een van de mooiste momenten dit jaar ontstond tijdens een debat in een instelling waarbij de voorbereiding in eerste
instanties niet soepel verliep. Doordat de jongeren uiteindelijk tijdens het debat serieus genomen werden door het
personeel, ontstond er een oprecht en open gesprek tussen jongeren en het personeel, waardoor er aan het eind
concrete afspraken werden gemaakt rondom een aantal verbeterpunten in de instelling. Een andere belangrijke
highlight is de verkenning van intensievere samenwerking met onze lidorganisatie JeugdWelzijnsBeraad en andere
ervaringsdeskundige jongereninitiatieven ExpEx en JongWijs om landelijk een stevigere positie te verwerven richting
beleid en politiek.

* Kopkracht is als project opgenomen in de VWS-instellingssubsidie 2019 ter vervanging van het project “Consultaties
kwetsbare jeugd’

Maatschappelijke Diensttijd

Resultaten 2019
•
•
•
•

64 deelnemende jongeren binnen 4 jeugdzorginstellingen
6 programmadagen met trainingen en dialoogactiviteiten
1 Roundtable over kinderrechten in een gedecentraliseerd jeugdstelsel, met deelname van 20 zorgprofessionals,
belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kennisinstituten en brancheorganisaties
1 panelgesprek bij de Voor de Jeugddag, met publiek van +/- 40 (zorg)professionals.

•

1 presentatie tijdens de NWG conferentie in Wenen (6-8 februari), met een publiek van +/- 30 jongeren, professionals

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Door de bijeenkomsten dragen we een steentje bij aan het inspireren van (zorg)professionals en beleidsmakers om ook
de input van jongeren in instellingen serieus te nemen en mee te nemen in beleid.

Kopkracht *
Kopkracht is ontstaan vanuit de ambitie om alle jongeren in Nederland de kans te bieden om uit te groeien tot mentaal
fitte en veerkrachtige persoonlijkheden. In 2019 heeft NJR met o.a. Samen Sterk zonder Stigma de handen ineen
geslagen om mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar te maken via inzet van kopkrachtambassadeurs:
jonge en lokale rolmodellen in wijken en scholen die zelf weer support krijgen van jonge changemakers uit onze
Changemaker Academy. Als peer2peer2peer programma biedt Kopkracht jongeren handvaten om fit in hun hoofd te
worden én te blijven. De Kopkrachtambassadeurs (16-20 jaar) gaven binnen hun school en wijk workshops aan hun
jongere peers (11-14 jaar) over druk, emoties, slaap, social media en andere onderwerpen die te maken hebben met
mentale gezondheid. Kopkracht werkt daarbij taboedoorbrekend, zet een sfeer neer waarin jongeren openlijk durven
te praten over het onderwerp en waar er een dialoog ontstaat over manieren om beter in je vel te zitten en daar zelf
mee aan de slag te gaan. Naast deze uitvoeringstrajecten is NJR ook actief op een ander level. Zo maken we deel uit
van de Alliantie Mentale Gezondheid, waarin organisaties samen toewerken naar de mentaal gezondste generatie
in 2040. Ook werken we samen in onderzoekstrajecten die grip proberen te krijgen op dit belangrijke en nog best
onbekende vraagstuk.

Maatschappelijke Diensttijd

Vijftig jonge trainers van onze Trainerspool hebben het afgelopen jaar met hun trainingen duizenden jongeren
een boost gegeven in hun persoonlijke ontwikkeling. Er is in 2018 samengewerkt met jongerenorganisaties als de
Jongerenraad van Barneveld, met lidorganisaties van NJR zoals de Jonge Klimaatbeweging, Buddy Go Dutch en
DWARS, met maatschappelijke organisaties als COC, CNV Onderwijs en MEE & de Wering. Daarnaast zijn er jongeren
getraind binnen projecten als Hoofdzaken, Meer Beter Samen 3 en Kinderrechten in de Jeugdzorg. De trainingen
waren steeds gericht op het ontdekken en ontwikkelen van sterke punten in combinatie met praktische vaardigheden.
Zo kunnen deze jongeren hun impact op de maatschappij vergroten. In 2018 zijn de NJR-jongerenvertegenwoordigers
gecoacht door vrijwilligers van de Trainerspool in een speciaal samengesteld ontwikkelingstraject.

Resultaten 2019
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•
•
•
•
•
•

8 uitvoeringsprogramma’s (in samenwerking met 4 scholen en 4 organisaties binnen jongerenwerk/gemeente)
452 jongeren namen deel aan 21 door Kopkrachtambassadeurs gegeven workshopprogramma’s
1 opleidingsprogramma voor 16+ peers is ontwikkeld, met 56 klaargestoomde Ambassadeurs
4 onepagers voor scholen en 1 overall Impact-visual is opgeleverd en verspreid
Betrokkenheid van Hoofdzaken jongeren bij het programma
2 dialoogactiviteiten; bijdrage aan de dag voor het jongerenwerk en de Voor de Jeugddag

•

4 netwerkbijeenkomsten en 1 mini-conferentie voor professionals en beleidsmakers
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Maatschappelijke Diensttijd

Meer Beter Samen
Bij Meer Beter Samen was de hoofddoelstelling om ‘first time voters’ te betrekken bij democratie en politiek. De
Provinciale- en Waterschapsverkiezingen in maart 2019 en de Europese verkiezingen in mei 2019 vormden hiervoor een
mooi haakje. Daarnaast was het doel om eerder ontwikkelde methoden te verbeteren, verdiepen en te verduurzamen.
Er is een pilot gedraaid met verdiepingstrajecten van Provinciale Jeugddebatten. Dit was een groot succes: in 3
provincies zijn jongeren en Statenleden in de periode na het debat nog enkele keren samen gekomen om de plannen uit
te denken, en in alle deelnemende provincies hebben jongeren ingesproken tijdens Statenvergaderingen. Daarnaast
hebben we twee campagnes gelanceerd rondom de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen en de Europese
verkiezingen in mei, waarbij een influencer werd ingezet en een politiek neutrale online stemhulp (jongerenkieswijzer)
werd ontwikkeld.

Resultaten 2019
•
•
•

1 nieuw opgericht jongerenpanel Maatschappelijke Diensttijd
Jongerenperspectief ingebracht bij het MDT Kernteam
(Mede-) organisatie en uitvoering van het MDT Festival

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Door zich in te zetten in het panel krijgen jongeren de mogelijkheid om zowel zichzelf beter te leren kennen als ook de
organisatorische kant van MDT te ervaren. Door als partner in het kernteam van de MDT aan te schuiven denken we
van binnenuit mee over het ontwerp en de uitvoering van de MDT. Hierdoor nemen we partners mee in wat volgens ons
betekenisvolle jongerenparticipatie is.

Resultaten 2019 (incl. resultaten van opstart in 2018)
•
•
•

Masterclass Besturen

•

De masterclass Besturen is een jaarlijks terugkerende masterclassreeks voor de bestuurders van NJR’s leden. De
sprekers tijdens de masterclass, dat zijn topbestuurders uit het veld. Elk geven ze een stoomcursus vanuit hun eigen
expertisegebied. Blakend van kennis en ervaring, vertellen zij bijvoorbeeld over hun persoonlijke ervaringen en
ondersteunen ze de jonge bestuurders met assessments die er op gericht zijn hun vaardigheden en competenties als
bestuurder nog verder te versterken. Zo gaan de jonge bestuurders na elke sessie met een bak aan inspiratie naar huis
om hun doelen en ideeën te realiseren om in onze samenleving het verschil te maken.

4 lokale jeugddebatten met 67 deelnemers
8 peer-to-peer trainingen ‘Vergroot je invloed’ aan 106 deelnemers
568 jongeren van 80 verschillende scholen namen deel aan Provinciale Jeugddebatten, incl. de Provinciestrijd in
Noord-Holland.
In 3 verschillende provincies zijn verdiepingstrajecten uitgevoerd met in totaal 41 deelnemers en 10 aanwezige
Statenleden

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Tijdens lokale jeugddebatten en de verdiepingstrajecten van de provinciale jeugddebatten, openen gemeentes
en provincies hun deuren om te luisteren naar ideeën van jongeren. Samen met de jongeren en met raadsleden of
statenleden kijken we naar verbindingen die gelegd kunnen worden, en naar mogelijkheden om de jongerenstem mee
te nemen in beleidsvoering. Meer dan 500000 jongeren tussen de 18-20 zijn bereikt met de social mediacampagne
HOEZO, met een doorloop van bijna 50000 jongeren naar de online verkiezingstool

Resultaten 2019
•
•

6 masterclasses door topbestuurders over 6 verschillende onderwerpen
12 deelnemers (bestuurders vanuit NJR’s leden)

Nacht van de VN en Verkiezingstraject VN JV’s

Waar heeft dit aan bijgedragen?

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 in 2019 ging de strijd om twee functies: de nieuwe
jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid en de nieuwe Jongerenvertegenwoordiger Duurzame
Ontwikkeling. De vier finalisten poogden met hun publiekscampagnes duizenden jongeren voor zich te winnen en hun
stem zien te trekken. De verkiezingsstrijd werd afgesloten tijdens de Nacht van de VN: een groots jongerenevent met
aansprekend en divers programma over grote actuele thema’s als biodiversiteit, wapenhandel of genderongelijkheid.
Ambitieuze changemakers leren over wat er gebeurt en hoe zij zelf een rol kunnen spelen, nu en later. In de serie ‘De
Stem van Jongeren’ is expliciet aandacht besteed aan het verkiezingstraject van de VN-Jongerenvertegenwoordigers.

De deelnemers hebben tijdens de masterclassreeks hun sterke punten als bestuurder ontdekt en vaardigheden
vergroot. Daardoor zijn niet alleen zijzelf geholpen, maar ook hun organisaties – de bestuurders kregen immers inzicht
in de fijne kneepjes van het bestuursvak en hoe zij dit in hun eigen organisatie kunnen inzetten.

Resultaten 2019
•
•
•
•
•
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35 aanmeldingen verkiezingen, 4 finalisten
5.672 uitgebrachte stemmen
700+ bezoekers op de Nacht van de VN
27 samenwerkende organisaties
36 media-uitingen

Nacht van de VN en Verkiezingstraject VN JV’s

Netwerk van jonge changemakers
De afgelopen 17 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.

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Dit traject biedt jongeren de kans om aan hun eigen ontwikkeling te werken, en helpt organisaties om jongeren bij hun
internationale werk te betrekken. Meer jongeren weten wat er internationaal speelt en willen zelf onderdeel van de
oplossing worden.

Resultataten 2019
•
•

Nationaal Jeugddebat

•
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. Vervolgens stromen meer dan 100 jongeren door naar het nationale traject, waar
ze samen met leeftijdsgenoten uit alle windstreken en begeleid door oud-deelnemers zich intensief voorbereiden op
het debat in de Tweede Kamer. Mede dankzij de aanwezigheid van een groot aantal bewindspersonen was er veel
persaandacht en door het inspelen op ontwikkelingen in de samenleving ontstonden er ook vervolglijntjes. Zo is één
van de fracties langs geweest op het ministerie om hun visie op een toekomstig jongerenparlement toe te lichten en
zijn er verdiepingstrajecten neergezet op provinciaal niveau om daarmee nog sterker het perspectief en de energie
van jongeren een plek te geven.

•
•
•
•
•
•

De meer dan 100.000 jonge changemakers waren gedurende 2019 in één netwerk verenigd
Namens jongeren en hun organisaties heeft NJR contact met beleidsbepalers gelegd en onderhouden. Ook was
NJR voor jongeren het toegangluik naar deze beleidsbepalers en bestuurders.
Thema’s/vraagstukken/oplossingen wwerden ingebracht bij belangrijke platforms als SER, KRC, ambtelijke
contacten en politieke contacten, etc.
Er zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd die tot nieuwe verbindingen en samenwerkingen leiden
NJR heeft ondersteuning geboden aan jongerenorganisaties: inhoudelijk (kennis, methoden, beleid), organisatorisch
(samenwerkingsopties, platforms) en praktisch (kantoor, logistiek, fondsenwervend)
Kennis werd binnen en buiten het netwerk verzameld en gedeeld
Er werden concepten, methoden en producten ontwikkeld en verspreid voor effectieve jongerenparticipatie,
empowerment van jongeren en ondersteuning van jonge changemakers
Voor jongeren(organisaties) belangrijke thema’s werden 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 werden ontwikkeld door onze Studio Bold en verder verspreid binnen het netwerk

Nationaal Jeugddebat

Waar heeft dit aan bijgedragen?
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 organisaties zijn 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.
Neem bijvoorbeeld Coalitie-Y: een krachtig samenwerkingsverband tussen verschillende jongerenorganisaties. De
losse vuurtjes die brandden bij deze jongerenorganisaties, bundelden we in een vuurwerkspektakel van de bovenste
plank. En onze oproep tot actie werd gehoord: de generatietoets heeft niet voor niets geleid tot een meerderheid in de
Tweede Kamer. NJR ziet dit als verdienste van de kracht van het changemaker netwerk. Individueel bereiken we veel,
maar samen nog veel meer. Ook de manier waarop we met jongeren(organisaties) in gesprek zijn gegaan met het
ministerie van BZ over hoe jongereninspraak meer structureel kan worden ingericht, vinden we een succesvoorbeeld
van de kracht van ons changemaker netwerk. We hebben met z’n allen echt iets in gang gezet. Er wordt niet langer over
jongeren gesproken, maar met jongeren.

Resultaten 2019
•
•
•
•

12 Provinciale Jeugddebatten, waarvan er 1 plaatsvond tijdens de Jongerenstrijd Noord-Holland
1 Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer met 110 deelnemers
606 deelnemers in de provincies in najaar 2019
23 procesbegeleiders en 9 trainers

Daarnaast vormt NJR voor internationale jeugdparticipatie de verbindende factor voor Nederlandse jongeren. De
manier waarop we dit in Nederland doen is uniek in de wereld. Zo weten we vanuit al die verschillende jongeren
inbrengen 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.

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Tijdens PJD’s en het NJD werden er nieuwe verbindingen gelegd en werden jongeren uitgedaagd om hun plannen
samen uit te werken zodat niemand er meer omheen kan. Dit maakt het mogelijk dat beleid van provincies en het Rijk
beter afgestemd wordt op de ideeën, behoeften en drijfveren van jongeren.
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Niet Alleen Anders / Rainbow Academy

Provinciestrijd Noord-Holland

Het trainingsprogramma en de Niet Alleen Anders Dag waren een groot succes! De trainingen over sociale media,
trans*inclusiviteit en mentale weerbaarheid werden positief ontvangen. We zagen dat zowel jongeren zelf als mensen
die werken met LHBTQI+-jongeren op de trainingen af kwamen, maar toch vooral de LHBTQI+-jongeren zelf. In 2019
kozen we ervoor om expliciet aandacht te besteden aan mentale gezondheid, door in samenwerking met de NJR
Changemaker Academy een training te ontwikkelen gericht op mentale weerbaarheid. Dit bleek een goede keuze,
beide mentale weerbaarheidstrainingen zaten propvol. Ook was er een keynote van PrEP-NU op de Niet Alleen Anders
Dag waarmee we bewustwording wilden creëren over de gezondheidskeuzes die jongeren kunnen maken. Op de
Niet Alleen Anders Dag 2019 werd ook onze nieuwe naam bekend gemaakt (gekozen via een prijsvraag): Rainbow
Academy! In 2020 gaat het project onder deze naam verder.

De Provinciestrijd Noord-Holland vond dit jaar iets later plaats dan gepland. In de weken voorafgaand aan de
provinciestrijd op 17 januari 2020 ontvingen 75 deelnemers van 3 scholen een voorbereidende training. Deze training
gaf een inleiding in de werkzaamheden van de provincie en was een zoektocht naar de sterke punten van deelnemers.
In de ochtend gingen jongeren uit gemeenten als Medemblik, Amsterdam en Purmerend met elkaar in debat over
hot topics zoals de vluchtelingencrisis en stemmen vanaf 16 jaar. Tijdens het middagprogramma ontwikkelden en
presenteerden de jongeren hun plannen over gezonde leefomgeving, veilig verkeer en jongerenparticipatie aan
Statenleden en de Commissaris van de Koning. Ook dit jaar zijn er weer kanjers geselecteerd die doorstromen naar
het Nationaal Jeugddebat. Deze jongeren gaan een life-changing traject in waarin ze zichzelf echt leren kennen en
een enorme drang ontwikkelen om Nederland een stukje mooier te maken.

Resultaten 2019

Resultaten 2019

•

•
•
•

•
•
•

4 trainingen voor LHBTQI+-jongeren, waarbij de jongeren skills kregen aangereikt die ze vervolgens hebben weten
in te zetten (bv. mentale weerbaarheid)
Ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe training, te weten de training mentale weerbaarheid
De organisatie van de jaarlijkse Niet Alleen Anders-dag: een dag vol inspiratie en workshops voor LHBTQI+jongeren

75 scholieren namen deel aan voorbereidende workshops
3 scenario’s zijn ontwikkeld en gepresenteerd en 1 scenario is verder uitgewerkt
1 eindevent met deelname van scholieren en provinciale vertegenwoordigers (dit vond plaats op 17 januari 2020)

Waar heeft dit aan bijgedragen?

Samenwerking met Movisie en COC Nederland

Door jongeren in de hartkamers van onze democratie te laten rondkijken wordt voor hen veel tastbaarder hoe de
maatschappij werkt, wat er speelt en hoe het voelt om bij te dragen aan politieke besluitvorming. Omgekeerd duikt
de provincie in de leefwereld van jongeren en heeft zij een uitgelezen mogelijkheid om de soms onverwachte en
superinhoudelijke input van jongeren volop te benutten. Het is vervolgens de wederzijdse waardering die het voor
beide werelden betekenisvol maakt.

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Via het trainingsprogramma van Niet Alleen Anders zien LHBTQI+-jongeren in dat zij met hun sterke punten zichzelf en
anderen kunnen helpen met een inclusieve(re) omgeving creëren, zorgen zij beter voor hun eigen mentale weerbaarheid
en kunnen zij zich meer uitspreken tegen diegenen die onze wereld vormgeven. Hiermee wordt bijgedragen aan de
LHBTQI+-emancipatie in Nederland, specifiek onder jongeren.

SPRINT
NJR Panel
SPRINT is een trotse samenwerking tussen NJR, CNV Jongeren, Studenten voor Morgen, Jonge Klimaatbeweging,
CHOICE en IFMSA-NL in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd. Het project is in september 2019 gestart.
Door middel van SPRINT ontdekken jongeren wat ze leuk vinden, door hen een kijkje in de keuken te bieden bij
(toonaangevende) maatschappelijke (jongeren)organisaties en hen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling, en
hun maatschappelijk bewustzijn te vergroten. Tijdens hun SPRINT, welke 4 maanden duurt, namen de jongeren deel
aan trainingen, masterclasses en werkbezoeken. Gemiddeld deden zij zo’n 5 uur per week vrijwilligerswerk bij één van
de SPRINT-organisaties.

Regelmatig vragen we jongeren van het NJR Panel hun mening over onderwerpen die er voor hen toe doen. Dankzij de
representatieve groep jongeren die aan het Panel deelnemen, zijn de meningen, ervaringen, ideeën en inzichten van
een dwarsdoorsnede van de Nederlandse jongerenpopulatie gepeild. Voor NJR zelf was het een belangrijke bron van
informatie over ontwikkelingen, trends, motivaties en gedrag onder jongeren.

Resultaten 2019
•
•

Resultaten 2019

6 onderzoeken (gezondheid & sport, milieu & klimaat, democratie, privacy, social media en digitalisering onderwijs,
kinderrechten, Europees jeugdbeleid)

•
•

2386 deelnemende jongeren

Waar heeft dit aan bijgedragen?

Waar heeft dit aan bijgedragen?

Op basis van het onderzoek leverden we input en maakten we inhoudelijke statements naar belangrijke beleidsmakers
en uitvoerders zoals de Verenigde Naties (rond kinderrechten), de Europese Commissie (rond jeugdbeleid) en voor
betrokken ministeries en bewindspersonen bij het Nationaal Jeugddebat.
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In 2019 is de eerste lichting van 22 Sprinters gestart, hiervan hebben 11 Sprinters het hele traject doorlopen
In totaal zullen minimaal 40 Sprinters hun MDT doorlopen, ongeveer 20 hiervan krijgen een beter beeld van NJR
door (gedeeltelijk) daar mee te draaien

Jongeren weten beter 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.
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Studio bold

Structureel NJR programma Mytylscholen
Dit project is in 2019 niet opgepakt omdat we voorrang gaven aan andere activiteiten die haalbaarder waren. Zo
is er een stevige link gelegd met het Jongerenpanel van FNO die opkomt voor de belangen van jongeren met een
chronische aandoening. Onze inzet voor deze jongeren hopen we o.a. via deze lijn verder uit te bouwen.

Studio bold

Bold is dé springplank voor creatief talent. Een uniek concept waarbij een mediateam van jongeren online content
produceert vóór jongeren. Het mediateam produceert campagnes die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren
over onderwerpen die hen aan het hart gaan. Afgelopen jaar hebben zij aan diverse campagnes gewerkt om jongeren
te bereiken, betrekken en bewegen. In 2019 hebben meer dan een miljoen jongeren kennis gemaakt met de campagnes
van bold. Eén van de grotere projecten waar studio bold veel voor heeft gedaan, was het evenement VER_nieuw. Dit
was juist het evenement dat voor de jongerenwerkers/professionals was in plaats van jongeren zelf. Studio bold
nam de regie over de huisstijl, opmaak, promotie en rapportage van de dag zelf. Met deze elementen hebben ze het
inhoudelijk boeiende evenement een mooi professioneel jasje aangedaan.
Daarnaast was Young Impact Celebration ook een groot innovatief project voor bold. Zij hebben daar een “Impactroom”
kunnen creëren en visueel en decoratief hun creativiteit losgelaten. In deze setting hebben zij interviews gehouden
met diverse BN’ers zoals Broederliefde, Famke Louise en Rico Verhoeven. Dit resulteerde in een serie van toffe YouTube
videos op het Young Impact Youtube Kanaal + Instagram met meer dan 18.000 views.

Resultaten 2019
•
•
•
•
•
•

5 social mediacampagnes (#ikbenopen, UUT experience, changemaker academy, kinderrechten, HOEZO, NJR
code)
5 aftermovies (MDT, Kinderrechten, ver_nieuw, NJD, jeugdhulpdoenwesamen)
1 Impactroom (concepting, decorbouw, interviews met BN’ers)
3 promotiefilm (bestuur, nacht van de VN, VER_nieuw)
2 voorlichtingsfilm (SPRINT, HOEZO)
1 verkiezingscampagne (nvdvn)

•

10 projecten bediend

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Van animaties tot video, en van podcasts tot online campagnes, bold creëert op haar eigen manier en durft buiten de
lijntjes te kleuren. Een team dat de doelgroep jongeren kent omdat zij zelf de doelgroep zijn. Bold geeft talentvolle
jongeren de kans hun eigen stijl te ontwikkelen én met hun producties het verschil te maken. Serieuze problemen aan
de kaak stellen op een niet al te serieuze manier.
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Trainerspool, inclusief ROC Werkt en Young Leaders

UUT

Vanuit de Trainerspool worden jonge trainers ingezet voor uiteenlopende samenwerkingen die werken aan het
ontdekken en ontwikkelen van sterke punten van jongeren. Jongeren op het ROC in Amsterdam en in Rotterdam zijn
een set aan 21st century skills rijker door onze samenwerking met Deloitte en jongeren die op zoek zijn naar een studie
hebben op de OGZ beurzen hun sterke punten kunnen gebruiken om iets dichter bij die keuze te komen. Nieuw was dat
deze jongeren na de sterke punten training begeleid konden worden door een coach. Het aantal bereikte jongeren
is een stuk hoger uitgevallen doordat we veel jongeren hebben bereikt op o.a. de OGZ onderwijsbeurzen. Met het
programma Young Leaders werden jongeren door NJR lokaal opgeleid tot rolmodel. Ze leerden uit hun comfortzone
te stappen en vanuit eigen kracht samen met andere jongeren activiteiten te organiseren die zij belangrijk vonden
voor hun buurt.

kinderrechten en we zijn erg gedreven om in 2020 daar een nog grotere bijdrage aan te leveren.

Verkiezingsfestivals

In 2019 vonden 3 verkiezingen plaats: op 20 maart de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen
en op 23 mei de verkiezingen van het Europees Parlement. NJR en ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat
organiseerden op beide verkiezingsdagen 6 Verkiezingsfestivals op MBO-instellingen. Door naar MBO-scholen te
gaan en studenten via verschillende interactieve methodieken te informeren over politieke thema’s en hun eigen rol in
de maatschappij, voelden de studenten zich gehoord en kregen ze het gevoel dat hun stem ertoe doet.

Resultaten 2019
•
•

2 uitgevoerde edities ROC Werkt, met deelname van 200 jongeren
18 verzorgde trainingsprogramma’s aan 3035 jongeren via onderwijsinstellingen, studiebeurzen, maatschappelijke
organisaties en overheden

•

Afronding van 2 Young Leaders trajecten die waren gestart in 2018

Resultaten 2019
•
•
•

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Door de trainingen van de trainerspool leren jongeren zichzelf beter kennen. Ze krijgen inzichten in hun sterke punten,
hoe ze die kunnen inzetten voor een ander en hoe ze op basis van hun sterke punten hun eigen leven richting en vorm
kunnen geven. .

•

Een verhoogde bewustwording onder jongeren over het belang van stemmen
5840 MBO-studenten zijn bereikt via 113 gastlessen/workshops en de 6 verkiezingsfestivals
Meer aandacht voor het probleem van een lage opkomst onder jongeren door middel van media-aandacht en het
betrekken van politici en gemeenten
Het inzichtelijk maken van de effecten van de diverse activiteiten

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Tijdens de verkiezingsfestivals worden jongeren geprikkeld om na te denken over politiek en verkiezingen. Na de
workshops en activiteiten zijn ze beter geïnformeerd en hebben ze het besef dat ook hun stem gehoord moet worden.
We hopen hen op deze manier te inspireren om impact te maken, door bijvoorbeeld te gaan stemmen, of door anderen
in hun omgeving te inspireren.

UUT
Waar UUT voorheen vooral een redactie was die speurde naar en publiceerde over maatschappelijke trends in
Utrecht, koos UUT in 2019 voor een meer dynamische werkvorm: de UUT Experience. UUT’ers werden begeleid om
met al hun kunstzinnigheid maatschappelijke vraagstukken scherp uit te lichten die spelen en leven in de stad. Van
woningnood tot het ondernemersklimaat en van de onzekerheid als nieuwkomer tot aan politieke engagement onder
Utrechtse jongeren. Een highlight in 2019 was de slotexpositie waar de UUT’ers hun projecten presenteerden. Een
andere highlight was de rol van UUT binnen het programma Utrecht Kinderrechtenstad. We organiseerden samen
met de gemeente en lokale uitvoeringsorganisaties een Kinderrechten-event voor jongeren uit de wijken. Een mooie
mix van inhoud rond kansengelijkheid, vrijheid en rechten en een vette afterparty met een echte Utrechtse line-up. Bij
beide events was de opkomst hoog en gaven deelnemers aan echt geraakt te zijn. Dat nemen we natuurlijk allemaal
mee in de ontwikkeling van nieuwe plannen in 2020 waarbij we onze koers nog meer verleggen naar kinderrechten,
leefbaarheid en jongerenparticipatie in de wijken.

VN Kinderrechtenrapportage

Samen met andere belangenbehartigende organisaties maakt NJR deel uit van het Kinderrechtencollectief. Eens in de
vijf jaar rapporteren toonaangevende (kinderrechten)organisaties aan het Kinderrechtencomité van de VN in Geneve
over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in Nederland. NJR draait hier in mee maar verzorgt in aanvulling
daarop ook een aparte Jongerenrapportage. In 2019 hebben we kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht onder
jongeren, met een focus op jongeren die in een kwetsbare positie opgroeien. Deze input is verwerkt tot een voorlopige
rapportage waarin naast algemene trends ook hele specifieke (systeem)tekortkomingen naar voren zijn gebracht.
Het was de eerste keer dat Nederlandse jongeren input konden leveren op de zgn. ‘List of Issues Prior to Reporting’.
Het bood ons de ruimte eerst informatie te verzamelen uit de samenleving en vooral onder jongeren zelf. Dit is een
belangrijke stap in het internationale en nationale proces, omdat hiermee ook actuele kwesties passende aandacht
krijgen die leven in de samenleving en de Nederlandse overheid dwingt om in te gaan op de issues die jongeren zelf
aankaarten.

Resultaten 2019
•
•
•
•
•

7 Reportages van 12 UUT’ers op UUT kanalen met begeleiding van Bold
1 Experience ontwikkeld en gerealiseerd met een slotexpositie in de binnenstad
1 Kinderrechtendag mede georganiseerd, met deelname van 130 jongeren en als vervolg een kunstexpositie met
de uitkomsten op het stadhuis van Utrecht
7 Erop UUT uitvoeringen (serious gaming)
10000+ bereik op Facebook en +/- 1400 volgers op Instagram

Resultaten 2019
•
•

Waar heeft dit aan bijgedragen?
UUT gaf jongeren een platform om hun ideeën en opvatting over maatschappelijke trends in Utrecht aan te scherpen en
met anderen te delen. Daarin stond het benutten van hun eigenheid en talent centraal, met een flinke dosis creativiteit
en energie. Utrecht wordt steeds meer een koploper op jongerenparticipatie, ontwikkelingsgericht jeugdbeleid en
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In totaal hebben 688 jongeren deelgenomen aan onderzoek/ consultatieactiviteiten
De input van de jongeren vormt de basis voor de definitieve Jongerenrapportage die in 2020 of 2021 wordt
aangeboden aan het Kinderrechtencomité van de VN in Genève

Young Impact
Kinderrechtenrapportage

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Het onderzoek en de rapportage brengen aandachtspunten en tekortkomingen ten aanzien van de naleving van het
kinderrechtenverdrag in Nederland aan het licht, stimuleren het gesprek daarover en stimuleren maatregelen om die
vraagstukken op te lossen.

World = U

Hoe mooi het concept World=U ook is, we hebben moeten concluderen dat de projectvorm te intensief was voor
partijen die nodig zijn bij de uitvoering (lokale banken). In overleg met de Rabobank (Foundation) hebben we besloten
het programma voorlopig geen vervolg te geven. Tegelijkertijd zijn we volop actief op het voedselvraagstuk met
de lancering van de nieuwe jongerenvertegenwoordigers Biodiversiteit en Voedsel en zijn we op zoek naar nieuwe
manieren om met private spelers op dit thema samen te werken.

Young Impact

Met de workshops van Young Impact bieden we jongeren de tools om op hun eigen manier iets te betekenen voor hun
omgeving. In 2019 heeft Young Impact jongeren door heel Nederland geïnspireerd en geactiveerd om het verschil te
maken in hun eigen omgeving met maar liefst 285 workshops. Het schooljaar sloten we af met een vol Ahoy tijdens
de Young Impact Celebration, waar duizenden jongeren hun impact vierden. Als proeftuin van de Maatschappelijke
Diensttijd (MDT) schreven we de eindrapportage, keken we terug op een succesvol Young Impact XL programma
met 722 jongeren uit verschillende doelgroepen die in actie kwamen en ontvingen we een positieve eindbeoordeling
van ZonMw. Het nieuwe schooljaar trapten we in augustus af met 40 enthousiaste trainers. Verder waren we nauw
betrokken bij komen tot een ambitieus en sterk plan voor Young Impact MDT, het vervolg op Young Impact XL. Verder
hebben we veel processen aangepast op de behoefte van docent en jongere.

Resultaten 2019
•
•
•
•

285 trajecten op 150 scholen en 50 instellingen
13.550 jongeren in scholenprogramma, exclusief jeugdhulp en jongeren met een beperking
722 jongeren die het volledige Young Impact XL programma hebben doorlopen
Samenwerking met NLvoorelkaar en CJP

Waar heeft dit aan bijgedragen?
In de workshops van Young Impact ontdekken jongeren hun sterke punten en denken zij na over wat zij zelf belangrijk
vinden in de maatschappij. Zo ontdekken zij met welke thema’s/doelgroepen zij zich al bezighouden en waar zij iets
aan bij kunnen dragen op een manier die dicht bij henzelf ligt. Young Impact zet een beweging in gang waarbij mensen
iets voor elkaar overhebben.
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Young Impact
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