
springplank van 
de nieuwe generatie

werkplan 
2021



32

Bouwen aan de toekomst begint vandaag. Een mooi gezegde, maar ook wat we bij 
NJR dagelijks doen. In onze droomwereld halen alle jongeren het beste uit zichzelf, 
barsten ze van het zelfvertrouwen en hebben ze een positieve invloed op elkaar en 
op de wereld. Alles wat we bij NJR doen, draagt bij aan die droom. Door onze lobby, 
maar ook door onze vele projecten. Dat samen maakt NJR zo uniek. We zeggen 
niet alleen wat er verbeterd moet worden, maar zijn ook elke dag zélf bezig om die 
verandering werkelijkheid te maken.

Dit jaar is voor NJR een speciaal jaar. We bestaan in 2021 namelijk 20 jaar. In de 
afgelopen jaren hebben we al veel bereikt. Steeds meer ministeries, provincies, 
gemeenten en ambtenaren werken samen met jongeren aan projecten. Minister-
president Rutte riep tijdens de coronacrisis juist jongeren op om met ideeën te komen. 
Via de Sociaal-Economische Raad (SER) adviseren we met het SER Jongerenplatform 
het kabinet over de positie van jongeren. En zo kunnen we nog wel even doorgaan!

Door corona is 2021 een spannend jaar, maar volgens ons ook een jaar vol kansen. 
Het is een jaar waarin de jonge generatie extra getest wordt op flexibiliteit en 
incasseringsvermogen. Maar 2021 is voor NJR en onze generatie ook het jaar van 
slimme oplossingen en jongeren die in actie komen en steeds duidelijker op de 
voorgrond zullen treden. 

Dit jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen, en die zijn juist voor jongeren zéér 
belangrijk. Bij de SER onderzoeken we de gevolgen van corona voor de positie van en 
de kansen voor jongeren. Daarnaast worden jongeren binnen de overheid meer dan 
ooit meegenomen in beleidsvorming. Van gemeente tot ministerie. Van projecten over 
mentale gezondheid tot democratie. Van gastlessen over biodiversiteit tot trainingen 
over mensenrechten. Van lokale buurtinitiatieven tot jongeren die in gesprek gaan 
met ministers. NJR is daar waar kansen voor jongeren liggen. 

In dit NJR Werkplan 2021 lees je precies wat we gaan doen en hóe we dat gaan doen. 
Als grootste overkoepelende jongerenorganisatie van Nederland nemen we je mee in 
welke belangrijke onderwerpen er op dit moment bij jongeren spelen en hoe wij daar 
in 2021 aan gaan werken. 2021 is het jaar waarin we het bereik en de impact van onze 
projecten vergroten, vol gaan inzetten op de groei van ons NJR Changemakernetwerk 
en onze succesvolle lobby blijven versterken. 2021 is ook het jaar waarin we onze 
eigen organisatie verder professionaliseren zodat niet alleen jongeren die meedoen 
aan onze projecten, maar ook iedereen die op een manier aan NJR verbonden is, 
volop ruimte heeft om zich te ontwikkelen en tot bloei te komen.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Blader dan snel verder en laat je verrassen. Wij 
kijken in elk geval enorm uit naar dit jaar! 

  Namens het hele bestuur 20-21,
  Maurice Knijnenburg
  Voorzitter Nationale Jeugdraad 2020-2021

voorwoord
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Wat we doen en waar we voor staan, moet begrijpelijk zijn. Voor iedereen. Toch kan het zijn dat 
onze woorden niet in iedereens woordenboek staan. Of dat verschillende uitleg ervan mogelijk 
is. Daarom beginnen we dit werkplan met het toelichten van een paar woorden die je hierna 
tegenkomt. 

1.  Jongeren:  
 iedereen van 12 tot en met 29 jaar.

2.  Jongerenorganisaties:  
 organisaties van, voor en door jongeren.

3.  Changemakers:  
 jongeren die iets goeds doen voor anderen en de wereld mooier maken. 

4.  Sterke punten:  
 de skills waar je blij van wordt en energie van krijgt als je ze inzet, iedereen heeft ze. 

5.  Missie:  
 waarom we bestaan en waar we vol voor gaan.

6.  Waarden:  
 waar we voor staan en waar we naar handelen.   

7.  Lobby:  
 zijn op plekken waar mogelijkheden bestaan, daar waar wij invloed kunnen hebben 
 en zaken fiksen voor jongeren. 

de taal van NJR

Maurice Knijnenburg
Voorzitter

Erben Oosting 
Bestuurslid Merk & Strategie

Thyrza Zoons 
Bestuurslid Belangenbehartiging Internationaal 

Lara van Oostveen 
Bestuurslid Nationaal

Sara Langeveld 
Bestuurslid Belangenbehartiging Lokaal

Koen Tuin 
Bestuurslid Organisatie & Financiën



2020 tot 2023



1110

 
 
 
         Wij dragen bij aan onze droomwereld door te zorgen dat: 
         1. jongeren ontdekken wie ze zijn, ervaren wat ze kunnen en zich zo goed mogelijk ontwikkelen.  
         2. de maatschappij zo ingericht wordt, dat jongeren hun stempel op de wereld kunnen drukken.

‘Wij zijn de springplank van de nieuwe generatie’
NJR gelooft dat alle jongeren sterke punten hebben! Door jongeren een veerkrachtige springplank te 
bieden, kunnen ze een sprong (en daarmee: het verschil) maken. Ook kunnen jongeren voor elkaar die 
springplank zijn: jonge trainers en changemakers laten andere jongeren ontdekken waar ze goed in zijn en 
zo brengen we elkaar verder. Om dit te faciliteren, werkt NJR met de Sterke Puntenmethode. Dit door NJR 
ontwikkelde spel geeft inzicht in waar je talenten liggen en wat je belangrijkste waarden zijn. Zo weten 
jongeren hoe zij hun doelen kunnen verbinden aan deze inzichten. Dit is een radicaal andere manier van 
talentontwikkeling dan wat het onderwijs biedt. Daar ligt de focus nog op de onvoldoende die zo snel 
mogelijk omgezet moet worden in een zes. Wij focussen liever op de acht die een negen of een tien kan 
worden. Zo bereiden we jongeren voor om vanuit hun kracht en dromen bij te dragen aan hun eigen wereld!

‘Wij vormen een netwerk’
NJR bestaat uit bijna 40 lidorganisaties. Deze leden zetten zich in voor uiteenlopende thema’s en 
doelgroepen. Doordat onze leden verschillende expertises hebben, beschikken we over een enorm 
netwerk aan kennis en acties. Lidorganisaties kunnen elkaar voorzien van informatie en elkaar verder 
helpen waar nodig. Daarnaast hebben we bijna 30 projecten voor jongeren uit heel Nederland én ruim 
400 samenwerkingspartners met wie we veel contact hebben: een enorme bron van informatie, kennis en 
ervaringen. Samen vormt dit het enorme netwerk van NJR.

‘Wij hebben een unieke positie’
Dagelijks werken en spreken wij met allerlei jongeren. Zowel in ons netwerk als via 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 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.

De sterke punten van NJR
Ook NJR beschikt over sterke punten zoals onze Sterke Puntenmethode die beschrijft. De sterke punten van 
NJR als organisatie maken dat we ons onderscheiden en het verschil kunnen maken. Wij zijn een echte:

  Motivator. 
  Wij zijn betrokken. Wij zorgen dat jongeren het beste uit zichzelf halen. Zo krijgen ze 
  zelfvertrouwen.

  Netwerker. 
  Wij leggen makkelijk contact. Mensen willen graag met ons meedenken en meewerken.

  Visionair. 
  Wij kijken naar de toekomst: jongeren staan aan het roer van de toekomst. En wij zorgen 
  dat ze daar met de juiste skills staan!

NJR draagt bij aan werelddoelen
In ons beleidsplan voor de jaren 2021-2023 staat voor het eerst beschreven hoe NJR bijdraagt aan de 
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze noemen wij ‘werelddoelen’. Al in de vroege 
jaren van NJR maakten we ons sterk voor een duurzame wereld, omdat dit in het belang is van alle jongeren. 
Inmiddels zien wij deze principes ook terug bij onze lidorganisaties en partners en is duurzaamheid in veel 
verschillende vormen een hot topic onder jongeren. Omdat de missie van NJR precies aansluit op twee 
van de zeventien werelddoelen, kunnen wij laten zien hoe ons werk bijdraagt aan een betere wereld voor 
morgen. Dit is hoe wij ons in 2021 hard gaan maken voor werelddoel 4 en werelddoel 16.

-> Werelddoel 4: beter onderwijs 
Één van de manieren waarop de wereld werkt aan beter onderwijs, is door in te zetten 
op het ontwikkelen van vaardigheden. De Sterke Puntenmethode van NJR sluit hier 
direct op aan, doordat we jongeren laten zien waar ze goed in zijn en waar hun 
kansen liggen. In veel van onze projecten komt de Sterke Puntenmethode terug en dit 
jaar willen we hiermee meer jongeren dan ooit bereiken. Dit is ook een belangrijk doel 
uit ons beleidsplan. Om het waar te maken, gaan we in 2021 de Sterke Puntenmethode 
verder ontwikkelen tot een trainingstraject voor jonge changemakers. 

-> Werelddoel 16: vrede, democratie en sterke instituties door jongerenparticipatie
Één van de manieren waarop de wereld werkt aan dit doel is door de ‘garantie 
van ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op 
alle niveaus’. Oftewel: een plek aan tafel voor de mensen die het besluit aangaat. 
Jongeren hebben in veel gevallen direct of toekomstig belang bij lokaal, nationaal 
en internationaal beleid. Daarom zet NJR zich in om de samenwerking tussen 
jongeren en overheden mogelijk te maken. De maatschappelijke diensttijd (MDT) is 
een goed voorbeeld van een programma waarin jongeren en beleidsmakers volledig 
samenwerken. Dat willen we in 2021 verder trekken door MDT in te zetten als verbinder 
tussen het Rijk, provincies, gemeenten, organisaties, instellingen en jongeren.
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In 2021 bestaat NJR 20 jaar. En in die twintig jaar hebben we veel bereikt. Honderdduizenden jongeren namen 
deel aan onze projecten: van jeugdgevangenissen tot VN, van scholen tot Tweede Kamer. Zij zetten hun sterke 
punten in om iets goeds te doen voor anderen en om de wereld mooier te maken. We werken samen met steeds 
meer ministeries om ervoor te zorgen dat jongeren kunnen meepraten en meedoen. We schuiven geregeld aan bij 
ministers, bij de premier, bij Kamerleden en bij de SER. Ideeën en belangen van jongeren worden volop gehoord. 
De benoeming van het jongste kroonlid ooit in de SER staat symbool voor de grote verandering die plaatsvindt. 
Het is ook geen toeval dat dit kroonlid in het verleden een zeer gewaardeerd bestuurslid was bij NJR: wij hebben 
in de praktijk laten zien dat plannen voor de toekomst beter worden als je jongeren betrekt. 

Met twintig jaar NJR luiden we ook een nieuw hoofdstuk in. 2020 is het jaar waarin het oude beleidsplan afliep, 
en daarom is het in 2021 tijd voor een nieuwe meerjarige visie. In ons beleidsplan stellen we de hoofddoelen op 
waar we de komende jaren aan gaan werken. En dat is altijd een goed moment om vooral ook terug te blikken op 
het vorige beleidsplan. Zo zien we wat we al bereikt hebben en waar de komende jaren nog extra werk nodig is. 

Hoe staan onze doelen ervoor? 
In ons vorige beleidsplan stelden we twee hoofddoelen op. Het eerste hoofddoel was: NJR wil dat alle jongeren 
zichzelf en hun sterke punten kennen, zich verder ontwikkelen door ervaring op te doen en dat ze daarmee 
belangrijk zijn voor anderen. 

->  Eind 2020 hebben, in vijf jaar tijd, ongeveer 700.000 jongeren in enige vorm deelgenomen 
 aan een project van NJR. Dat is ruim 2x zoveel als ons beoogde aantal deelnemende jongeren. 
->  Ook hadden we als doel om in 50 gemeenten actief te zijn met onze NJR-methoden voor 
 positief jeugdbeleid. Dat hebben we ruim gehaald. De methoden van NJR voor positief 
 jeugdbeleid zijn op dit moment al in meer dan 140 gemeenten toegepast!

De afgelopen jaren hebben veel jongeren dankzij NJR hun sterke punten leren kennen en verder ontwikkeld. 
In 2016 stelden we als doel om in vijf jaar te zorgen dat 300.000 jongeren hun sterke punten leren kennen en 
ontwikkelen. Dat werden uiteindelijk ruim 200.000 jongeren, onze doelstelling bleek dus iets te ambitieus. De 
komende jaren zullen we ons extra hard inzetten om de NJR Sterke Puntenmethode nog toegankelijker te maken 
en meer te verwerken in onze projecten. We stellen de komende tijd kwaliteit van impact boven kwantiteit: we 
gaan ervoor om meer impact te hebben op de jongeren die we bereiken, zodat ook zij hun sterke punten leren 
kennen en kunnen ontwikkelen bij NJR.

Naast het doel om zoveel mogelijk jongeren verder te helpen in hun ontwikkeling om zo een positieve impact 
op de maatschappij te hebben, was ons andere hoofddoel om de maatschappij net iets anders in te richten. 
We vinden namelijk dat de maatschappij jongeren de best mogelijke omstandigheden en voorzieningen moet 
bieden om zichzelf te ontwikkelen. Zo kunnen jongeren hun stempel op de wereld te zetten. 

Hoewel we de afgelopen jaren zeker dichterbij onze droomwereld zijn gekomen, is er ook nog veel te doen. 
Daar blijven we natuurlijk aan werken, via de weg die we de afgelopen jaren in zijn geslagen. Zo werken we 
hard samen met de verschillende ministeries om steeds meer jongerenparticipatie voor elkaar te krijgen. Met als 
uiteindelijke doel natuurlijk dat zoveel mogelijk beleid dat voor jongeren wordt gemaakt, samen mét jongeren 
wordt gemaakt. Om dat te realiseren, is het belangrijk dat jongerenorganisaties de juiste ondersteuning krijgen 
omdat juist zij de schakel zijn tussen jongeren en overheid. Daar zullen we ons ook de komende jaren dus hard 
voor maken. Daarnaast zetten we ons in voor een plek voor persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor mentale 
gezondheid in de herziening van het onderwijs.
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We hebben scherp waar we staan met NJR én waar we heen willen. Daarbij spelen we in op wat er zich 
het komende jaar gaat afspelen, zowel binnen NJR als de wereld buiten NJR. 2021 is een verkiezingsjaar 
na een crisistijd waarin thema’s als jongereninspraak en mentale gezondheid een steeds centralere rol 
hebben gekregen. Met onderstaande plannen halen wij het komende jaar álles eruit wat erin zit.

Verkiezingen
Op woensdag 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De Tweede Kamer maakt samen met 
de regering nieuwe wetten en controleert of de regering haar werk goed doet. Daarom is het belangrijk dat 
iedereen gaat stemmen. Zeker als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat het recht om te stemmen eigenlijk heel 
bijzonder is. 

Wij willen jongeren stimuleren om te gaan stemmen. Want hoewel één stem misschien niet doorslaggevend is, 
gaat het in onze democratie juist om al die stemmen samen. Samen geven we de toekomst van ons land vorm. 
Zeker nu de gevolgen van de coronacrisis ook jongeren op allerlei manieren raken, mogen zij niet rustig op de 
bank blijven zitten, maar moet hun stem doorklinken in Den Haag. 

NJR ziet als grootste jongerenorganisatie van Nederland een verantwoordelijkheid om jongeren de meerwaarde 
van stemmen te laten inzien. Wij zien dat politiek voor veel jongeren een ver-van-mijn-bed-show is, en deze 
instelling willen we graag ombuigen naar een dicht-bij-mijn-bed-show. Om dit doel te bereiken hebben wij 
plannen voor een aantal projecten, waaronder verkiezingsfestivals op mbo-scholen, jongerenambassadeurs van 
de democratie, een campagne met een herkenbaar beeldmerk, een jongerenkieswijzer en debatshows.

Met deze ideeën vangen we twee vliegen in een klap: aan de ene kant kunnen jongeren meer informatie krijgen 
over de verschillende standpunten van politieke partijen en aan de andere kant laten we zien dat jongeren 
vertegenwoordigd moeten worden in de politiek.

Mentale gezondheid
Mentale gezondheid is een hot topic. Bij NJR vinden we dat mentale gezondheid iedereen aangaat. Net als dat 
je naar fysiotherapeut gaat bij een blessure aan je knie, willen wij dat het normaal is om snel hulp te zoeken 
als je niet zo lekker in je vel zit. Het zou normaal moeten zijn om hierover te praten en om gelijk goede hulp te 
krijgen. Ook willen we dat jongeren weten wat werkt om wel lekker in je vel te (blijven) zitten. Daarom willen wij 
dit jaar extra inzetten op de mentale gezondheid van jongeren. Enerzijds willen we een nieuw project starten, 
Great Minds, waarin jongeren zelf met dit thema aan de slag gaan op bijvoorbeeld hun school of in de wijk 
door zélf (online) acties op te zetten voor hun leeftijdsgenoten. Anderzijds richten we onze lobby op betere en 
laagdrempelige hulp die verder gaat dan alleen symptoombestrijding en waar jij als jongere ook zelf iets over 
te zeggen hebt. 

Verduurzaming methode Maatschappelijke Diensttijd
De afgelopen vier jaar is NJR betrokken geweest bij het vormgeven van de Maatschappelijke Diensttijd of MDT. Dit was een unieke 
samenwerking tussen het Rijk en jongerenorganisaties: een echte co-creatie. In maart 2021 loopt het MDT-programma af, maar we zien 
dat de manier van werken die we neer hebben gezet bij MDT zijn waarde blijft houden. Daarnaast zien we kansen om MDT-trajecten op 
meer plekken in te zetten, bijvoorbeeld in kwetsbare wijken, in programma’s voor jonge statushouders of in samenwerking met overheden. 
Zo zouden er voor verschillende jongerendoelgroepen op maat gemaakte MDT’s ontwikkeld kunnen worden, waarmee tegelijkertijd grote 
maatschappelijke problemen worden aangepakt. Op deze manier, slaan we met MDT een dubbele slag: in de behoeften van jongeren én 
in de behoeften vanuit de maatschappij.

Ons Changemakernetwerk
Alle jongeren die zich actief willen inzetten voor de wereld om zich heen, zijn voor ons changemakers. Je vindt ze door heel het land, 
van het noorden tot het zuiden, van de techniek tot de zorg en van de klas tot het ministerie. Jongeren die actief zijn bij NJR of onze 
lidorganisaties zijn changemakers. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, verbinden we ze met elkaar. Zo kunnen changemakers van 
elkaar leren, ideeën uitwisselen en samen successen vieren. 

In 2021 willen we het Changemakernetwerk boosten door de lancering van extra faciliteiten. Hieronder vallen trainingen en evenementen, 
waar changemakers elkaar vinden en nieuwe vaardigheden ontwikkelen, maar ook een dashboard voor vacatures en projecten. Dit 
dashboard geeft een overzicht van toffe kansen bij NJR, maar staat ook open voor alle mogelijkheden vanuit lidorganisaties en partners. 
Om changemakers in één oogopslag uit te nodigen mee te doen, komt er een ‘Word Changemaker!’-knop op de NJR-website met de 
mogelijkheid om je sterke punten en interesses aan te geven. Zo binden we jongeren aan ons netwerk en vinden we snel projecten die 
specifiek bij iemand passen. 

Daarnaast kijken we naar de mogelijkheid om extra werkplekken te creëren bij lopende projecten, op basis van de behoeften en interesses 
van binnenkomende changemakers. Als kers op de taart ontwikkelen we onze Sterke Puntenmethode door naar de Changemakermethode. 
Door een traject van vijf trainingen te volgen, komen jongeren erachter waar ze goed in zijn, wat ze heeft gemaakt tot wie ze zijn, hoe ze 
vanuit hun eigen kracht kunnen werken, wat hun dromen zijn, hoe ze doelen op kunnen stellen voor zichzelf en hoe ze kunnen dealen met 
tegenslag op de weg naar hun doelen.

Online
Met onze communicatieafdeling en studio bold verbinden we onszelf met jongeren daar waar ze heel veel zijn: online. Samen met 
jongeren geven we woorden en beelden aan onze leefwereld, ambitie en impact op een manier die anderen inspireert, uitnodigt en soms 
ook oproept om eruit te halen wat erin zit en jouw rol te pakken. Onze community van jongeren is op onze social media platforms met 
ongeveer 30% gestegen sinds de coronacrisis (en groeit nog steeds snel door). We zien daarin de impact van de sprints die we de laatste 
maanden hebben getrokken. Meer online betekende ook een grotere rol voor communicatie en studio bold om te laten zien wat we doen 
en bereiken. We zetten dit graag door in 2021 met de bijbehorende capaciteit. 
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Onze lobby-agenda
De komende periode zijn er een aantal lobbypunten die bijdragen aan onze droomwereld. Nu vraagt succesvolle 
lobby om een lange adem, vooral als het gaat om wetten, regels en beleid. Gelukkig hebben wij die lange adem. 
Dit zijn de belangrijkste onderwerpen waar we onze lobby in 2021 op zullen richten.

1 Een lokaal experiment met de verlaging van stemrecht van 18 jaar naar 16 jaar.

2  Persoonsvorming en mentale gezondheid krijgen een goede plek in het onderwijs.

3  Jongerenorganisaties en lokale jongerenraden krijgen de financiële steun die ze nodig hebben.

4 Er is een ‘generatietoets’ die laat zien wat beleid doet voor verschillende generaties.

5 Jongereninspraak wordt echt belangrijk bij alle ministeries in Den Haag.
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Mentaal gezonde organisatie
We vinden het bij NJR leuk om te werken. Toch zien we dat we soms te hard van stapel lopen. Dealen met tegenslag, relativeren en 
afstand nemen, grenzen afbakenen, nee zeggen, tijd managen, rustig blijven onder extreme spanning en druk: onze mensen hebben 
meer ambitie dan ervaring en staan dus voor grote uitdagingen. Wat anderen in tien jaar tijd leren, daar doen NJR-medewerkers en 
-vrijwilligers misschien een jaar over. Dat kan alleen gezond zijn als we alle onzekerheid, emotie en spanning supergoed begeleiden. 
Daarom gaan we onze medewerkers het komende jaar naast de werkbegeleiding van hun leidinggevenden, ook nog coaching aanbieden 
van een psycholoog. Medewerkers kunnen naar deze coach toe stappen om te sparren over hun mentale gezondheid in relatie tot hun 
werk. 

Samen leren en groeien
In 2021 gaan we een nieuw NJR-onboardingstraject ontwerpen en uitvoeren. We zien dat we een grote doorstroom hebben van personeel 
en om kennis binnen de organisatie te houden, is het essentieel om nieuwe medewerkers een boost te geven als ze binnenkomen. In het 
onboardingstraject wordt de filosofie van NJR overgedragen, denk hierbij bijvoorbeeld aan onze Sterke Puntenmethode, design thinking 
en vrijwilligersmanagent.

Daarnaast stellen nieuwe medewerkers doelen op voor hun eerste maanden, dit zijn persoonlijke doelen en projectgebonden doelen.

Interne kennisdeling
We doen bij NJR enorm veel, dat maakt het soms lastig om de verbindingen te zien tussen onze projecten en werkzaamheden. Op de 
momenten dat we deze verbindingen wel zien, komen we tot betere oplossingen en ideeën. Daarom willen we komend jaar meer in teams 
gaan werken. Dit kunnen themateams zijn, zoals mentale gezondheid, empowerment, participatie of duurzaamheid. Maar we willen juist 
ook teams vormen op basis van werkzaamheden, denk hierbij aan werving, trainen of beleid. In 2021 gaan we drie nieuwe teams in deze 
vorm opstarten
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In ons beleidsplan hebben we onszelf ook een aantal doelen gesteld op het gebied van de eigen organisatie. In het jaar 2021 
trappen we deze nieuwe doelstellingen af door handen en voeten te geven aan een verbeterde mentale gezondheid van 
medewerkers en vrijwilligers,  nog meer aandacht voor talentontwikkeling, betere overdracht en meer samenwerking tussen 
verschillende projecten.
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Zorgen voor een duurzame infrastructuur waardoor jongeren kunnen 
participeren en impact hebben in onze democratie en in onze samenleving. 

•  We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
•  We behalen een hoge tevredenheid van jongeren en partners die onderdeel zijn van onze   
 netwerkactiviteiten
•  Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze jongeren   
 impact laten hebben op hun omgeving
•  Jongeren en partners zijn tevreden over en  zien de meerwaarde van de inspraak van   
 jongeren.
•   Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin én   
 beter meegenomen.

Doel Netwerk van jonge 
changemakers

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

In 2021 bestaat NJR 20 jaar en als organisatie zijn we in die tijd 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. NJR ondersteunt zo 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. 

• 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 en 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 

Hoe meten we dit? •  Kwantitatieve data worden verzameld in een database
• Na afloop van trajecten doen we schriftelijke evaluaties met betrokkenen waarin we 
 tevredenheid en impact onderzoeken

Waar draagt dit aan bij? 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 eronder zetten om onze samenleving en 
wereld beter en mooier te maken. Dat zien gebeuren zegt meer dan 1000 woorden. 

Netwerk van jonge changemakers

20 21



22 23

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

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 Changemaker 
Academy

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- én daarbuiten. De Academy 
biedt verschillende trainingen, workshops en programma’s aan waarbij 
talentontwikkeling, skill building en persoonlijk leiderschap de basis 
vormen. Het afgelopen jaar is het fundament gelegd voor een leerlijn 
binnen de Academy. Dit is beschikbaar voor de NJR-trainers en de 
andere opleiders en wordt in 2021 verder ingevoerd. Daarmee geven 

we een impuls aan de opleiding van onze pool en het aanbod van 
de Academy. Ook sluiten we aan op trends als digitalisering en 
online leren en werken. In 2020 hebben we online portal en een 
app ontwikkeld die de leerlijn ondersteunt en waarmee we online 
trainingsaanbod aanbieden. De eerste resultaten zijn zo positief 
dat we nu verkennen hoe we deze aanpak en tools voor heel NJR 
kunnen inzetten. De Changemaker Academy heeft laten zien dat het 
een uniek project is en we zien enorme kansen om bij te dragen aan 
de ontwikkelingen in de samenleving om jongerenparticipatie te 
versnellen en te verdiepen. We slaan daarin graag de handen ineen 
met andere maatschappelijke organisaties, experts en overheden. 

•  Een pool van 40 opleiders. Een aantrekkelijke leerlijn voor de trainers/facilitators die  
 jongeren ondersteunen changemakers te worden in Nederland 
•  On en offline blended learning Academy met een reeks van opleidings- en   
 participatieactiviteiten op NJR en op locatie (o.a. kennisdeling, nieuwe vaardigheden,  
 ontwikkelen) voor 1250 jonge changemakers zoals bestuurders, JV’s, 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 uniek en gevarieerd (online) aanbod van trainingen en workshops voor jongeren 
 die nog niet bij ons zijn aangesloten maar toch impact willen maken op de 
 maatschappij  
•  Ondersteunen van landelijke inspraak- en consultatietrajecten door inzet van 
 jonge changemakers 
•  Campagne realiseren voor de promotie van de Changemaker Academy (aanbod, 
 tools, succesfactoren, bouwstenen)
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Jongerencommunicatie door jongeren die zich kunnen ontwikkelen op 
gebied van audiovisueel en grafisch gebied met oog voor de samenleving en 
maatschappelijke impact door jongeren.

•  We bereiken een meer diverse groep jongeren.
•  We behalen een procentuele groei van onze community van jongeren die NJR volgt op 
 social media.
•  We behalen een procentuele groei in engagement met onze creatieve communicatie-
 uitingen

Doel - Studio bold /
Communicatie

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

Studio bold zorgt voor jongerencommunicatie door jongeren. Communicatie is waar de inhoud een platform krijgt. Met online (social) media niet 
alleen als platform voor informatieconsumptie, maar ook als platform voor evenementen en educatie, zien we de groeiende behoefte naar een 
duidelijke en op de doelgroep afgestemde user journey. Dat vertaalt zich naar de visuele vorming van campagnes, maar zeker ook naar tactisch 
uitgedachte online strategieën. Daarnaast weten we dat het investeren in media-aandacht kan leiden tot een groter en breder platform voor de 
stem van jongeren. Zo creëren we niet alleen voor jongeren onder jongeren, maar eisen we de aandacht onder het brede publiek en dragen we via 
deze weg bij aan een duurzamere rol voor jongerenparticipatie.

• Een sterk studio team van 5 jongeren (2 lichtingen per jaar) bestaande uit jongeren met 
verschillende creatieve skills van audiovisueel tot copywriting.

• Een groter, breder en inclusiever (online) platform voor de stem van jongeren
• 10 realisaties voor NJR-projecten 
• 4 realisaties binnen samenwerkingen met externe partijen 
• Up-to-date maken van NJR-kanalen (o.a. njr.nl, socials, online platforms)
• Co-productie van online evenementen en activiteiten (livestreams) van NJR

Hoe meten we dit? •  We vragen naar tevredenheid en feedback van onze deelnemende studioleden (jongeren). 
•  We starten met het rapporteren van diversiteitsindicatoren rondom gender, leeftijd, 
 opleidingsniveau en woonplaats (en evt. nader te bepalen indicatoren), te vergaren via   
 online demografie-inzichten.
•  We houden onze groei van volgers bij op de grotere social media platforms waar onze 
 doelgroep zich bevindt.
•  We houden onze groei van engagement bij op de grotere social media platforms waar 
 onze doelgroep zich bevindt.
•  We vragen naar de tevredenheid en feedback van onze samenwerkingspartijen.  

•  We bereiken een meer diverse groep jongeren.
•  We behalen een procentuele groei van onze community van jongeren die NJR volgt op 
 social media.
•  We behalen een procentuele groei in engagement met onze creatieve communicatie-
 uitingen

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

Met Communicatie en studio bold verbinden we ons met jongeren daar waar ze heel veel zijn: 
online. Samen met jongeren geven we woorden en beelden aan onze leefwereld, ambitie en 
impact op een manier die anderen inspireert, uitnodigt en soms ook oproept om eruit te halen 
wat erin zit en hun rol te pakken. 

Waar draagt dit aan bij?

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

•   We behalen een groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
•   We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten.
•   We behalen een procentuele groei in het aantal jongeren dat de eigen sterke punten 
 kent.
•   Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze 
 jongeren impact laten hebben op hun omgeving.

Hoe meten we dit? •    Het aantal deelnemende jongeren houden we bij in een database.
•   Aan deelnemers en opleiders van de Changemaker Academy zal worden gevraagd of  
 zij een NPS-score willen invullen 
•   Specifiek worden deelnemers bevraagd op in welke mate zij hun sterke punten   
 kennen na de activiteit 

Changemaker AcademyStudio bold / Communicatie (onderdeel van Netwerk van jonge changemakers)
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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?

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. 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. 

•    8 Kennisdelingsactiviteiten met relevante organisaties en overheden voor en  
 rondom jeugd
•    2 Participatietrajecten (bv. Design Thinking / faciliteren bijeenkomsten) rond  
 jongeren en een maatschappelijk beleidsvraagstuk 
•    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)
•    2 Innovatietrajecten (bv. doorontwikkeling van een succesmethodiek,   
 doorontwikkeling van een manual voor jongerenparticipatie)
•    2 Visuals met uitkomsten worden gerealiseerd en uitgezet in netwerken van  
 professionals en overheden 
•    De websiteomgeving van het Expertisebureau en Onderzoek worden   
 geoptimaliseerd om voor externen zo toegankelijk mogen te worden 
•    1 Landelijk event over betekenisvolle en vernieuwende jongerenparticipatie voor  
 circa 200 professionals en vertegenwoordigers van overheden 
•    Ondersteunen van landelijke inspraak- en consultatietrajecten door inzet van  
 jonge changemakers
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•    Jongeren en partners zijn tevreden over / zien de meerwaarde van de inspraak van   
 jongeren
•    Jongereninspraak wordt echt belangrijk bij alle ministeries in Den Haag.

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

Hoe meten we dit? •    Na afloop van trajecten doen we een schriftelijke evaluatie met alle betrokkenen   
 waarin we tevredenheid en impact onderzoeken

Expertisebureau Jeugdparticipatie & Onderzoek
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Jongeren de kans geven om direct invloed te hebben op het internationale beleid van 
de regering en op organisaties als de EU en VN

•  We behalen een hoge tevredenheid onder jongeren en docenten die meedoen aan 
 onze projecten.
•  Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin 
 én beter meegenomen.
• Jongeren en partners zijn tevreden over de inspraak van jongeren.

Doel Jongerenvertegen-
woordigers & werkgroepen

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

Het Jongerenvertegenwoordigersprogramma van NJR groeit steeds 
groter, in 2020 zijn de eerste jongerenvertegenwoordigers op het 
thema biodiversiteit en voedsel verkozen; een samenwerking die we 
in 2019 met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid 
(LNV) zijn gestart. Vol inspiratie en gedrevenheid trekken 
jongerenvertegenwoordigers (JV’s) heel Nederland door om de input 
van jongeren te verzamelen op onderwerpen als biodiversiteit en 
voedsel, de Sustainable Development 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, 
het High-Level Political Forum, de COP en Europese jeugdconferenties. 
Jongerenvertegenwoordigers worden bijgestaan door gedreven jongeren 
uit de NJR-werkgroepen. Deze werkgroepen verzorgen gastlessen 

op scholen, 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. In 2021 ligt 
de focus op het nog meer inhoudelijke diepgang geven aan de 
werkgroepen op bepaalde vraagstukken, die bijvoorbeeld vanuit 
internationale organisaties worden aangedragen. Daarnaast zullen 
de online gastlessen verder worden doorontwikkeld zodat nog meer 
jongeren hiermee kunnen worden bereikt, ook of juist in coronatijd. 
Voor deze projecten wordt nauw samengewerkt met de ministeries 
van VWS, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaatbeleid 
en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, met ontwikkelingsbank 
FMO en met de verschillende scholen waar gastlessen worden 
gegeven.

•  8 Jongerenvertegenwoordigers zijn actief 
•  2 publieke verkiezingen met 2 publieke jongerenevents om nieuwe JV’s te   

 verkiezen en een inhoudelijk platform te bieden voor de vraagstukken waar zij  
 zich voor inzetten

•  40 tot 60 actieve vrijwilligers in 4 werkgroepen 
•  Relevante conferenties, te bepalen i.s.m. de ministeries, zullen online dan wel  

 offline zoveel mogelijk worden bezocht
•  Input van jongeren via activiteiten als social media en gastlessen / workshops /  

 events zal hierbij zo veel mogelijk worden meegenomen, aan de jongeren wordt  
 ook teruggekoppeld wat hiervan terecht is gekomen.
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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 als ondernemer. Op zo’n manier dat organisaties, bedrijven en 
overheden simpelweg dit niet links naast zich neer kunnen leggen en de ideeën en belangen van 
jongeren meewegen in hun beslissingen. 

Waar draagt dit aan bij?

Hoe meten we dit? • Jongerenvertegenwoordigers, werkgroepleden, docenten en partners vullen een 
 enquête in om vooruitgang te meten. Met verhalen laten we onze impact zien.

*Verkiezingen en publieksevents voor de JV’s duurzame ontwikkeling, mensenrechten en veiligheid en biodiversiteit en voedsel zijn apart begroot. 

Jongerenvertegenwoordigers & werkgroepen: 
duurzame ontwikkeling, mensenrechten en veiligheid, biodiversiteit en voedsel en Europese Zaken
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Jongeren de kans geven om in de Tweede Kamer direct invloed uit te oefenen op 
parlement en regering om zo hun belangen te behartigen

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

Doel Nationaal 
Jeugddebat

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

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. 
In 2021 jaar ligt daarbij de focus op een nieuwe, hybride vorm van 
het jeugddebat, met nieuwe samenwerkingen en bredere impact. In 
hybride online/offline events 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 Tweede 
Kamer (digitaal) over om direct invloed uit te oefenen op parlement 

Bij Maatschappelijke Diensttijd (MDT) doorlopen jongeren een traject 
waarbij zij werken aan hun eigen ontwikkeling, hun netwerk en zetten 
zij zich vrijwillig in voor een ander. NJR is vanaf het eerste moment op 
verschillende manieren betrokken bij dit landelijke programma. Het 
MDT-jongerenpanel zorgt ervoor dat de stem van jongeren gehoord 
wordt in het opzetten en doorontwikkelen van de MDT. De jongeren gaan 
op werkbezoek, nemen interviews af, beoordelen nieuwe aanvragen 
van projecten, denken mee over campagnes en werken aan hun eigen 
ontwikkeling en netwerk. In 2021 zet het MDT-jongerenpanel zich ook in 
voor versterken van het MDT-jongerennetwerk en de duurzame inrichting 

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 meer dan 25 jaar lang.

van MDT. Ook door deelname aan het kernteam Maatschappelijke 
Diensttijd wordt hierover meegedacht, centraal hierbij staat de 
borging van jongerenparticipatie binnen het MDT-programma. 
Ten slotte is er een MDT Academie in oprichting, waarbij aanbod 
van trainingen gericht op talentontwikkeling centraal wordt 
aangeboden. 
Naar verwachting zal deze portal in 2021 verder worden 
uitgebouwd. Belangrijke samenwerkingspartners voor MDT zijn de 
betrokken departementen VWS/OCW/SZW, NOV,  ZonMw en de 
verschillende MDT-projectorganisaties in het land. 

• 12 hybride (online/offline) Provinciale Jeugddebatten 
• 500+ deelnemers en online volgers 
• 1 (offline/online) Nationaal Jeugddebat met 100+ deelnemers
• 25 procesbegeleiders en 10 trainers
• Meer (lokale) persuitingen met individuele jongeren die meedoen met het NJD 
• Doorontwikkeling van tools voor grootschalige online evenementen en activiteiten 

(livestreams).
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Aan welke KPI’s draagt
dit project bij?

• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten. 
We stellen daarvoor een tevredenheidsscore op. Een belangrijk onderdeel van die 
tevredenheidsscore wordt de toegankelijkheid van onze projecten. 

• We behalen een groei in het aantal jongeren dat meedoet aan een project door 
verwijzing van een oud-deelnemer, omdat deze oud-deelnemers promotor is 
geworden.

• Jongeren en partners zijn tevreden over / zien de meerwaarde van de inspraak van 
jongeren

Hoe meten we dit? • Achteraf tevredenheidsscore meten bij zowel deelnemers als docenten 
• Meer tijd investeren in de vraag ‘hoe ken je NJD’ (gegevens analyseren) en warmer 

contact houden met oud-deelnemers/scholen
• Mondelinge evaluatie met provincies, ministeries; meting onder deelnemers tijdens 

NJD-onderzoek

Waardevolle jongerenparticipatie bij MDT, zodat de trajecten die jongeren 
doorlopen zo veel mogelijk  aansluiten bij de behoeften van jongeren

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.

Doel Maatschappelijke 
Diensttijd

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

• Een sterk MDT-jongerennetwerk bestaande uit jongeren die elkaar bewust opzoeken
• De borging van jongerenparticipatie en het panel binnen de verduurzaming van de 

Maatschappelijke Diensttijd
• Een MDT Academie waar jongeren die een MDT doorlopen of hebben doorlopen 

aanvullende trainingen gericht op talentontwikkeling kunnen doorlopen

Aan welke KPI’s draagt
dit project bij?

• We behalen een procentuele groei in het aantal jongeren dat de eigen sterke punten 
kent.

• We behalen een procentuele groei in ons netwerk van changemakers.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten.
• Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin 

én beter meegenomen.
• Jongeren en partners zijn tevreden over de inspraak van jongeren.
• Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze voor 

jongeren opkomen of jongeren impact laten hebben op hun omgeving.

Hoe meten we dit? • We houden bij hoeveel jongeren deelnemen aan de meet-ups van MDT, hetzelfde 
geldt voor het aantal volgers van de MDT Instagram en kijkers bij een Interview en het 
aantal gebruikers van de MDT Academie.

• Leden van het jongerenpanel worden bevraagd op tevredenheid, dit zal gebeuren aan 
de hand van een evaluatieformulier. 

• Hierin vragen we ook hoe zij aankijken tegen de meerwaarde van jongereninspraak.
• Aan gebruikers van de MDT Academie zal worden gevraagd of zij een NPS-score 

willen invullen en hetzelfde zullen we doen met partners.

Nationaal Jeugddebat Maatschappelijke Diensttijd
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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 de eerste projectjaren hebben we gezien dat onze peer-2-peer-2-
peer-aanpak aanspreekt en werkt en dat zowel binnen het onderwijs 
als binnen het grootstedelijke jeugdwerk er veel draagvlak bestaat 
om deel te nemen en het programma een stap verder te brengen. We 
werken daarbij aan verdieping en de toepassing van nieuwe aspecten 

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 jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken 
verzamelen daarnaast nog eens van honderden jongeren input 

(onderzoek doelgroepspecifieke benadering en uitbreiding rol 
peer educators).  
 
 In 2021 doen we dat en trekken we nauw op met organisaties als 
Stichting Samen Sterk zonder Stigma en zoeken we aansluiting 
bij sleutelspelers en samenwerkingsverbanden om zo te werken 
aan het toepassen, het verspreiden en de inbedding van de 
Kopkracht-benadering binnen het (voortgezet) onderwijs en het 
grootstedelijke jeugdwerk. 

via gastlessen en jongerenevents. De uitkomsten hiervan 
vormen de basis voor de Nederlandse inbreng tijdens de 
EU-jeugdconferenties in 2021 waarmee we bijdragen aan het 
benutten van het enorme potentieel in Europa aan inzichten, 
ideeën en succesmethodes op het gebied van jeugdbeleid en 
jongerenparticipatie.
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Kopkracht

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

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?

• Een peer-2-peer-2-peer-programma in samenwerking met in totaal 10   
 onderwijsinstellingen/jongerenwerk en 750 deelnemers. Het programma focust  
 zich op offline activiteiten maar er is een online variant beschikbaar die flexibel  
 ingezet kan worden als de situatie daarom vraagt. 
• We blijven werken aan partnerschappen, waarbij we contact onderhouden en  
 aansluiten bij relevante samenwerkingsverbanden op het vlak van mentale  
 gezondheid en uitkomsten van het programma visualiseren en breed verspreiden. 
• Bij 4 activiteiten met stakeholders betrekken we jonge peers uit het Kopkracht-
 programma om hun input en ervaring in te brengen
• We nemen deel aan de kerngroep van de Academische Werkplaats Jeugd &  
 Gezin centraal (focus op prestatiedruk en stress) 
• We werken aan het visualiseren en delen van projectuitkomsten via inzet van  
 communicatierealisaties

•  We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR. 
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten. 
• We behalen een procentuele groei in ons netwerk van changemakers

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

Hoe meten we dit? • De groei meten we door het aantal deelnemers in een database bij te houden 
• De tevredenheid meten we door het afnemen van vragenlijsten onder docenten, 
 jongerenwerkers en jongeren/scholieren zelf. Waarbij we onszelf als doel stellen dat   
 70% van de deelnemende jongeren, docenten en jongerenwerkers het project een 8 
 of hoger geeft.  

Doel project Kopkracht

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

Waar draagt dit aan bij? 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 

EU Youth Dialogue

Input van jongeren over jeugdbeleid verzamelen en inbrengen tijdens Europese 
jeugdconferenties zodat jeugdbeleid op Europees, nationaal en lokaal niveau niet voor, 
maar mét jongeren wordt ontwikkeld.  

Doel Expertisebureau & 
Onderzoek

Indicatoren
• 2 (digitale) EU-jongerenconferenties 
• 1 nationale jongerendialoog tussen jongeren en beleidsmakers in Nederland 
• 1 dialoogprogramma in een jeugdzorginstelling
• 2 focusgroepen met jongeren in kwetsbare posities
• 1 verslag over wat jongeren in Nederland vinden van jongerenparticipatie   
 op lokaal, nationaal en Europees niveau dat gebruikt kan worden   
 voor gesprekken met beleidsmakers in Nederland en in Brussel
• 1 ludieke actie-activiteit in Brussel 

• We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten
• We behalen een procentuele groei in ons netwerk van changemakers
• Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin 
 én beter meegenomen.
• Jongeren en partners zijn tevreden over de inspraak van jongeren.
• Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze voor   
 jongeren opkomen of jongeren impact laten hebben op hun omgeving.

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

Hoe meten we dit? • De groei meten we door het aantal deelnemers in een database bij te houden 
• Na afloop van focusgroepen & nationaal dialoog NPS-score in evaluatie opnemen. 
•  Voor de activiteiten en grotere campagne(s) wordt bijgehouden hoeveel engagement  
 er is 
• 6 maanden na activiteiten opnieuw (met partners, jongeren) contact opnemen voor 
 een evaluatie (kijken of activiteit impact heeft gehad op iets langere termijn)

Doel EU Youth Dialogue

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij? 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.

EU Youth Dialogue
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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 panelleden van het project 
Hoofdzaken zijn jongeren die zelf weten hoe moeilijk het kan zijn om last 
te hebben van psychische klachten. De afgelopen jaren hebben zij zich 
ingezet om beleid en uitvoering een stevige impuls te geven. Hoe? Door 
in gesprek te gaan met toekomstige en huidige hulpverleners, lokale 
en nationale beleidsmakers, politici, onderzoekers, docenten en vele 

anderen. Ze vertellen met lef en openhartigheid over hun verhaal 
en daarmee weten ze anderen te raken en te inspireren. Ook in 
2021 begeleiden we jongeren om hun unieke input te bieden, 
mee te denken en kansen te zien vanuit hun ervaringen om de 
GGZ beter aan te laten sluiten op wat jongeren nodig hebben. 
Om hen hierbij te ondersteunen, helpen we de jongeren om te 
ontdekken waar ze goed in zijn en trainen we ze om hun verhaal 
te delen op een manier die impact maakt. Onze ambitie: onze 
impact vergroten en ons panel versterken om vol te gaan voor 
persoonlijke, mensgerichte zorg voor jongeren die dit (tijdelijk) zo 
hard nodig hebben.

Hoofdzaken

Het organiseren en begeleiden van een panel van jongeren die ervaring 
hebben met psychische klachten zijn, zodat zij input kunnen leveren aan 
professionals, beleidsmakers en politici. 

• De jongeren van het Hoofdzaken-panel ontdekken wie ze zijn, ervaren wat ze kunnen en 
 ontwikkelen zich maximaal binnen het project door middel van training en coaching. 
• Door het delen van hun ervaring helpen ze om de maatschappij zo in te richten dat hij 
 beter aansluit op wat jongeren met psychische klachten nodig hebben.
• We helpen alle jongeren om hun sterke punten te ontdekken en om hier actief mee aan de 
 slag te gaan in het project via coaching en intervisie. 
• We gaan voor een grote tevredenheid van de jongeren die meedoen en dat bereiken we 
 door regelmatig te evalueren en hen zo persoonlijk mogelijk te ondersteunen.

Doel Hoofdzaken

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

• 25 jongeren zijn actief bij het Hoofdzaken-panel
• 10 nieuwe jongeren geworven en opgeleid voor het panel met extra oog voor een 

gebalanseerde samenstelling 
• 15 partnerorganisaties waarmee we gedurende het jaar hebben samengewerkt, waarvan 5 

nieuwe organisaties
• Deelname in jongerennetwerk Generation Youthcare en vandaaruit 2 gemeenschappelijke 

acties en activiteiten
• 200 ervaringsverhalen zijn gedeeld tijdens activiteiten waar panelleden aan deelnemen

Hoe meten we dit? • We nemen een vragenlijst af onder deelnemers (en partnerorganisaties), met daarin o.a. de 
 vraag wat deelname aan het project hen heeft opgeleverd, of ze hun sterke punten kennen 
 en in hoeverre ze deelname aan anderen kunnen aanraden. 
• Daarnaast meten we tevredenheidsscores onder partners en organiseren we inhoudelijke 
 mondelinge evaluaties met hen over gerealiseerde impact  

We willen de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en voorkómen dat jongeren in die situatie 
terecht komen. Dit doen we door het perspectief van jongeren te delen en hen onderdeel te 
maken van de oplossing.

Waar draagt dit aan bij?
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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 de door hen zelf bedachte activiteiten - vaak met hulp van 
vrienden - uit. 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 
kwetsbare doelgroepen.

In 2021 zetten we in op nieuwe partners die financieel kunnen 
bijdragen aan de doelen van Ik Ben Geweldig. Inhoudelijk maken 
we werk van het gerichter scouten van jongeren en bouwen we aan 
ons netwerk van IBG-ambassadeurs zodat we in alle regio’s van 
Nederland één of meerdere ambassadeurs actief hebben.
Belangrijke samenwerkingspartners zijn Move, STAD, Wel.Kom, 
Rastergroep, Hattrick, Richard Krajicek Foundation, R-Newt, de 
Stichting Vrolijkheid en Trajekt.

Ik Ben Geweldig

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?

• 680 aanvragen, 230 toekenningen aan jongeren
• Minimaal 1.150 deelnemers aan activiteiten
• Uitbouwen en verstevigen van netwerk van samenwerkingspartners
• Verstevigen van IBG-ambassadeursprogramma: getrainde ambassadeurs in elke regio 

van Nederland!
• Verbetering van de kwaliteit van de IBG-activiteiten en verduurzaming hiervan

Aan welke KPI’s draagt
dit project bij?

• We behalen een groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten.
• We behalen een procentuele groei in het aantal jongeren dat de eigen sterke punten 

kent.

Hoe meten we dit? • Het aantal deelnemende jongeren houden we bij in een database.
• Wekelijks meten we het verwachtte aantal toekenningen vs. de daadwerkelijke 

toekenningen.
• We doen een tussentijdse en afsluitende evaluatie met de jongeren waarin de 

tevredenheid zal worden gemeten.
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Bij veel jongeren heerst er een ‘ver-van-mijn-bed-show-mentaliteit’ als 
het gaat om stemmen en dat willen we bij NJR graag ombuigen naar een 
positieve blik. In maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, 
het moment waarop het landelijke beleid voor de komende vier jaar 
gaat worden bepaald. NJR zet zich in voor democratische participatie 
en het vergroten van actief burgerschap en draagt hieraan bij door 
jaarlijks democratie- of verkiezingsfestivals en gastlessen op scholen 
te organiseren. In 2021 voegen we hier nog een aantal elementen aan 

Met Great Minds beogen we nog meer ons in te zetten voor mentale 
gezondheid onder jongeren. We werken aan een nieuw project dat 
erop gericht is om jongeren te stimuleren en te ondersteunen om op 
hun school en in hun wijk GreatMinds peergroepen op te starten. Elke 
groep bepaalt zelf wat er nodig is en wat ze willen doen om het verschil 
te maken voor elkaar en voor anderen. Themadagen, (online) acties, 

toe, juist omdat jongeren nog onvoldoende gehoor vinden in de 
democratie. We bieden een aantal jongeren de mogelijkheid om 
een paar maanden ‘Jongerenambassadeur van de democratie’ 
te worden, en daarnaast organiseren we diverse activiteiten en 
een campagne om het belang van stemmen bij jongeren onder de 
aandacht te brengen. Net als in afgelopen jaren werken we voor dit 
project nauw samen met ProDemos.

filmavonden of voorlichting geven; de vorm maakt niet uit, zolang 
ze maar bijdragen aan een inclusieve school en buurt waar mentale 
gezondheid verbetert en onderlinge relaties worden versterkt. In 
2021 ligt de focus op co-creatie en ontwikkeling van materialen, 
trainingen en een website om daarna pilots te kunnen starten.

Verkiezingsfestivals Great Minds
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Vergroten van de bewustwording over het belang van stemmen en daarmee 
ook het vergroten van de opkomst onder de deelnemers, 
de First Time Voters met name.

• We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan de activiteiten van NJR.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten.
• Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin én 
 beter meegenomen.

Doel Verkiezingsfestivals

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

• 8 verkiezingsfestivals van een week (online en offline)
• 16 klassen per deelnemende school die een gastles krijgen, 
• incl. een Q&A met lijsttrekkers van een politieke partij
• 3000 jongeren die actief deelnemen, 6000 jongeren die we bereiken
• Jongerenambassadeurs van de democratie
• Bewustwordingscampagne rondom het belang van stemmen

Hoe meten we dit? • We meten dit door het aantal jongeren te monitoren en ze een vragenlijst te laten invullen.

Democratische (jongeren)participatie en het vergroten van actief burgerschap wordt een 
2021-proof boost gegeven

Waar draagt dit aan bij?

Mentale gezondheid wordt een normaal gespreksonderwerp onder alle 
jongvolwassenen, waardoor jongeren met klachten sneller hulp vragen en er 
meer steun ontstaat in hun omgeving.

• NJR Great Minds draagt bij aan het opleiden van vele changemakers die lid zijn van een 
 GreatMinds groep.
• Het bereik van NJR kan hiermee significant worden vergroot, op een onderwerp dat voor 
 jongeren nu zeer relevant is.
• Het project werkt vanuit de Sterke Puntenaanpak en zal jongeren hierin trainen.
• Tegelijkertijd kaarten de jongeren in de groepen op lokaal (en evt. nationaal) nivea zelf 
 aan waar zij tegenaan lopen.

Doel Great Minds

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

• Financiering van het project
• Materialen, trainingen en een website ontwikkeld in co-creatie met jongeren
• Opstart om 5 groepen te gaan werven en begeleiden vanaf 2021 met een doorgroei naar 

20 in 2022 en 2023

Hoe meten we dit? • We houden bij hoeveel jongeren actief zijn in een GreatMinds-groep en sturen hen   
 (jaarlijks) een vragenlijst. 
• Verder houden we ons bereik via social media bij en via de activiteiten die de GreatMinds-
 groepen zelf organiseren.

Via de GreatMinds-groepen krijgen wij een nog beter inzicht in wat er speelt onder jongeren 
op het gebied van mentale gezondheid, wat we kunnen gebruiken in onze lobby. Tegelijkertijd 
kaarten de jongeren in de groepen op lokaal (en evt. nationaal) nivea zelf aan waar zij tegenaan 
lopen en dragen ze zelf bij aan mentale gezondheidsbevordering.

Waar draagt dit aan bij?

16
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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 

Samen met het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben we in 2018 
en 2019 gewerkt aan we betekenisvolle jongerenparticipatie binnen 
beleidsprocessen van het ministerie van JenV. 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?’ 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 

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. 

opleverde, maar ook duurzaam zal worden ingebed binnen 
beleidsprocessen van JenV. Waar het daarbij echt om draait in de 
vervolgactiviteiten die wij willen gaan neerzetten: 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. Dat jongeren 
zelf aangeven hier als een peer een rol in te willen spelen 
onderstreept onze ambitie om verder te gaan op de ingeslagen 
weg. 

Jongerenstrijd Noord-Holland Jongerenconsultaties ministerie Justitie en Veiligheid
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Noord-Hollandse jongeren en provinciale politiek dichter bij elkaar brengenDoel Expertisebureau & 
Onderzoek

Indicatoren • 60 scholieren nemen deel in hybride (online/offline) activiteiten
• 3 scenario’s worden gepresenteerd en 1 scenario wordt verder uitgewerkt
• 1 eindevent met deelname van scholieren en provinciale vertegenwoordigers

• We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren en partners die meedoen aan onze 
 projecten.
• We behalen een groei in het aantal jongeren dat de eigen sterke punten kent.
• Jongeren en partners zijn tevreden over de inspraak van jongeren.

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

Hoe meten we dit? • De groei meten we door het aantal deelnemers in een database bij te houden 
• Achteraf tevredenheidsscore meten bij zowel deelnemers als docenten/partners   
 binnen de provincie
• Specifiek worden deelnemers bevraagd op in welke mate zij hun sterke punten kennen 
 na de activiteit
• Mondelinge evaluatie met vertegenwoordigers van de provincie

Doel NJR 
jongerenprogramma N-H

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij? Jongeren raken bekender met de ins & outs 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. 

Effectieve en duurzame jongerenparticipatie binnen de beleidsprocessen van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid

Doel Expertisebureau & 
Onderzoek

Indicatoren • 2 uitgevoerde consultatietrajecten aan de hand van 2 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 (projecten van) het ministerie van J&V

• De groei meten we door het aantal deelnemers in een database bij te houden 
• Jongeren en partners zijn tevreden over de inspraak van jongeren.
• Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin   
 én beter meegenomen.

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

Hoe meten we dit? • Achteraf tevredenheidsscore meten bij zowel deelnemers als jeugdwerkers/partners
•  Mondelinge evaluatie met gemeenten, professionals/uitvoeringsorganisaties, het 
 ministerie

Doel Jongerenconsultaties 
bij JenV

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij? 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.
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Jong Lokaal Actief is een initiatief van NJR en 125%. Het initiatief 
stimuleert jongeren om onderdeel 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 binnen 
gemeenten en onder jongeren hoe jongerenparticipatie effectiever en 
aantrekkelijker in te richten. Er blijft 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, lokaal, dichtbij mensen. Dat is de ambitie waar NJR 
en 125% de handen ineen voor slaan. Dit doen we via een mix van 
online activiteiten die voortborduren op jarenlange ervaring en 
inspelen op waar de energie zit. 

Jongeren Actief Lokaal

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

• We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren en partners die meedoen aan onze 
 projecten.
• We behalen een groei in het aantal jongeren dat de eigen sterke punten kent. 
• Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze jongeren 
 impact laten hebben op hun omgeving
• Jongeren en partners zijn tevreden over/zien de meerwaarde van de inspraak van 
 jongeren.

Doel Jongeren Lokaal 
Actief

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

• 1 online verzamelplek met info over jongerenparticipatie in gemeenten  
• 1 online bestand met succesvoorbeelden en bouwstenen voor betekenisvolle 

jongerenparticipatie
• 1 landelijke online Jongerenparticipatie-event met deelname van 150 jongeren en lokale/

regionale ondersteuners 
• 5 online trainingen voor jongerenraden/lokale jongereninitiatieven
• Continue updating van projectpagina op www.njr.nl, waar projectinformatie aantrekkelijk 

en vindbaar is voor jongeren, gemeenten en professionals.  

Hoe meten we dit? • De groei meten we door het aantal deelnemers in een database bij te houden 
• Achteraf tevredenheidsscore meten bij zowel jongerendeelnemers als samenwerkende 
 docenten/jongerenwerkers
•  Na afloop van trajecten doen we een schriftelijke evaluatie met directe partners waarin we 
 tevredenheid en impact onderzoeken

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.

Waar draagt dit aan bij?
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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 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. 
Daarnaast blijven we ons inzetten om de belangrijkste 
uitkomsten/aanbevelingen van onze VN-Jongerenrapportage te 
pushen bij de VN en bij de Nederlandse overheid. Waarbij we 
ervaringsdeskundige jongeren die mee hebben gedaan aan het 
onderzoek volop betrekken.

Kinderrechten & jeugdzorg

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. De belangrijkste 
knelpunten rond kinderrechten en het jeugddomein volgens jongeren worden aangekaart bij 
de VN en het Rijk.

Ontwikkelingsgericht en participatief jeugdzorgbeleid dat samen met jongeren, 
zorgprofessionals en bestuurders en gemeenten wordt ontwikkeld en gerealiseerd. Het Rijk 
reageert op de uitkomsten van de VN-Jongerenrapportage en wordt uitgedaagd om daar 
oplossingen voor aan te dragen en hierover met jongeren in gesprek te gaan.

Doel Kinderrechten en 
Jeugdzorg

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

• 100 deelnemende jongeren
• 4 jeugdzorginstellingen (gesloten en justitieel) en 6 programmadagen met trainingen en 

dialoogactiviteiten
• 2-4 dialoogbijeenkomsten met deelname van zorgprofessionals en politici
• Deelname in jongerennetwerk Generation Youthcare en vandaaruit 2 gemeenschappelijke 

acties en activiteiten
• De belangrijkste aanbevelingen van onze VN-Jongerenrapportage worden neergelegd bij 

de VN en de Nederlandse overheid

Aan welke KPI’s draagt
dit project bij?

• We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen 
• Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin 

én beter meegenomen.
• Jongeren en partners zijn tevreden over de inspraak van jongeren.
• Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze voor 

ongeren opkomen of jongeren impact laten hebben op hun omgeving.

Hoe meten we dit? • De groei meten we door het aantal deelnemers in een database bij te houden 
• NPS-score waarmee (via partnerorganisaties) tevredenheid en sterke punten worden 

gemeten onder deelnemers
• NPS-score onder partnerorganisaties 
• We onderzoeken onder partnerorganisaties de gerealiseerde impact en meerwaarde 

en stellen onze activiteiten bij op de bereidheid van partners om de samenwerking te 
verduurzamen 
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Jongeren trekken in vier maanden tijd het Sprintje van hun leven, 
door te werken aan hun persoonlijk ontwikkeling door middel van 
een leiderschapstraject en door vrijwilligerswerk te doen bij twee 
jongerenorganisaties. Dit vrijwilligerswerk kan onder andere bestaan uit 
het organiseren van een evenement, het verrichten van onderzoek of het 
ontwikkelen van een plannen. Zo is er in 2019 bijvoorbeeld een artikel 
door Sprinters geschreven over genderzorg van jongeren gedurende de 
coronacrisi, een onderzoek uitgevoerd over loopbaanoriëntatie en een 
festival ‘We Are Tomorrow’ georganiseerd. De frisse blik van jongeren 
biedt de deelnemende organisaties nieuwe perspectieven op bestaande 

Vanuit onze Trainerspool worden door jonge trainers honderden jongeren, 
scholieren en studenten 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 

thema’s en hiervoor zijn ook andere organisaties te porren die 
hiermee worden toegevoegd aan het Sprint partnerschap! In 2021 is 
Sprint II als het goed is van start gegaan en zal de eerste ronde van 
Sprint II volledig zijn uitgevoerd en ronde twee grotendeels. Huidige 
samenwerkingspartners zijn: CNV Jongeren, IFMSA-NL, CHOICE, 
JKB en Studenten voor Morgen. De inzet is om de samenwerking 
met een aantal lidorganisaties en andere maatschappelijke 
jongerenorganisaties uit te breiden om zo een breed en divers 
aanbod aan MDT-plekken aan te kunnen bieden.

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. 

Sprint II Trainerspool 

Jongeren voelen zich meer en beter betrokken bij maatschappelijke 
jongerenorganisaties nadat zij een MDT hebben doorlopen via Sprint II

Jongeren weten wat zij belangrijk vinden en wat hun sterke punten zijn en zetten deze in bij de 
(jongeren)organisaties 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 onze samenleving.

Doel Sprint II

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

• 120 deelnemers verspreid over twee rondes hebben Sprint (grotendeels) succesvol 
doorlopen

• En deze Sprinters hebben ten minste 80 uur aan vrijwilligerswerk verricht in die periode
• Er zijn minimaal 6 extra Sprint-organisaties aan het partnerschap toegevoegd, waarmee 

15 organisaties de talenten van jongeren inzetten om maatschappelijke knelpunten aan 
te pakken

• Er is een Sprint toolkit ontwikkeld waar de Sterke Punten methode van NJR en de Dromen, 
Denken, Doen methode van CNV deel van uitmaken

• Tijdens alles fases van het project zijn jongeren betrokken

Aan welke KPI’s draagt
dit project bij?

• We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren en partners die meedoen aan onze 

projecten.
• We behalen een groei in het aantal jongeren dat de eigen sterke punten kent.
• Jongeren en partners zien de meerwaarde van inspraak door jongeren.
• Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze 

jongeren impact laten hebben op hun omgeving.

Hoe meten we dit? • Het aantal jongeren dat meedoet en dat een Sterke Puntentraining aangeboden krijgt 
houden we bij, de in het plan van aanpak toegezegde output wordt gemonitord.

• Sprinters zullen daarnaast worden bevraagd op hun tevredenheid en ook op de 
meerwaarde die zij wel of niet zien van inspraak door jongeren, dit kan mee worden 
genomen in de vragenlijsten en evaluatiegesprekken. Eenzelfde evaluatie zal worden 
gehouden met partners.

• Wellicht dat ook een effectmeting kan worden gedaan in de tweede ronde van 
Sprint, door middel van participatief actie-onderzoek; één en ander afhankelijk van 
aanvullende financiering.

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

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

Doel Trainerspool

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

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

Aan welke KPI’s draagt
dit project bij?

• We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren en partners die meedoen aan onze 

projecten.
• We behalen een groei in het aantal jongeren dat de eigen sterke punten kent.

Hoe meten we dit? • Het aantal jongeren dat meedoet en dat een Sterke Puntentraining aangeboden krijgt 
houden we bij, de in het plan van aanpak toegezegde output wordt gemonitord.

• Sprinters zullen daarnaast worden bevraagd op hun tevredenheid en ook op de 
meerwaarde die zij wel of niet zien van inspraak door jongeren, dit kan mee worden 
genomen in de vraag

• De groei meten we door het aantal deelnemers in een database bij te houden 
• Achteraf tevredenheidsscore meten bij zowel deelnemers als samenwerkende 

docenten/jeugdwerkers
• Na afloop van trajecten doen we een schriftelijke evaluatie met directe partners 

waarin we tevredenheid en impact onderzoeken
• enlijsten en evaluatiegesprekken. Eenzelfde evaluatie zal worden gehouden met 

partners.
• Wellicht dat ook een effectmeting kan worden gedaan in de tweede ronde van 

Sprint, door middel van participatief actie-onderzoek; één en ander afhankelijk van 
aanvullende financiering.
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UUT activeert en begeleidt Utrechtse jongeren om hun standpunten, 
ervaringen en ideeën te delen over Utrechtse, maatschappelijke 
vraagstukken die vandaag urgent zijn of dit in de toekomst worden. 
In 5 trajecten ontstaat er een wisselwerking tussen de leefwereld van 
jongeren en de systeemwereld van beleidsmakers. We zoomen in op 
topics rond jeugdhulp, stadsgeschiedenis, inburgering en discriminatie. 
UUT stelt zich daarbij ten doel om jongeren(groepen) te empoweren en dit 

Young Impact gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen. 
Allemaal. Young Impact biedt een programma op scholen waarin jongeren 
ontdekken wat hun talenten zijn en wat zij belangrijk vinden. Jongeren 
worden geïnspireerd en geactiveerd om in beweging te komen en een 
challenge uit te voeren. In 2021 voeren we twee nieuwe maatschappelijke 
diensttijd (MDT-) programma’s uit, spelen we in op de actualiteit en de 
online omgeving en werken we aan onze plannen voor de lange termijn. 
Young Impact Day is in verband met corona verplaatst en vindt hopelijk 

altijd te koppelen aan het bieden van een platform om hun input 
te leveren en daarbij betekenis te ervaren en te hebben. UUT is 
ook promoter en aanjager van ‘Utrecht Kinderrechtenstad’, de 
ambitie om de beste stad in Europa te worden op het gebied van 
kinder- en jongerenrechten in beleid en de ontwikkeling daarvan. 

in juni 2021 plaats, sowieso wordt er iets georganiseerd om onze 
impact te kunnen vieren! De rol van NJR bij Young Impact wordt 
na de transitieperiode in 2020 kleiner en richt zich met name op 
het opleiden en begeleiden van trainers en peer coaches en het 
doorontwikkelen van het programma. 
Voor het project wordt nauw samenwerkt met de Stichting Young 
Impact, NLVoorElkaar, CJP en Wij Zijn Jong. 

UUT Young Impact
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UUT laat jongeren op een moderne manier 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.

• We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren en partners die meedoen aan onze 
 projecten.
• Jongeren en partners zijn tevreden over / zien de waarde van de inspraak van jongeren.
• Meer jongerenorganisaties en – initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze jongeren   
 impact laten hebben op hun omgeving
• Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin én 
 beter meegenomen.

Doel UUT

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

• 2 trajecten met in totaal 20 jongeren in kwetsbare positites, samen met 2-4 
sleutelorganisaties/partners en 2 eindproducten. 

• 3 trajecten met in totaal circa 30-45 jongeren en circa 3-4 sleutelorganisaties/partners en 
3 eindproducten. 

• Leveren van social media content aan campagne t.b.v. kinderrechten-event november 2021 
met een online bereik van 1000+ jongeren

• Proactieve rol spelen in de organisatie en realisatie van de Utrechtse 
Kinderrechtendenktank

• Meedenken over ideeën rondom Utrecht als kinderrechtenstad van Europa. 
• 1 Visual die laat zien wat UUT kan betekenen voor projecten binnen de gemeente.

Hoe meten we dit? • De groei meten we door het aantal deelnemers in een database bij te houden 
• Voor dit project zijn de ervaringen van zowel de jongeren als de sleutelfiguren/-
 organisaties binnen de gemeente Utrecht van groot belang. Tevredenheid en de mate 
 waarin sterke punten bekender zijn zal gemeten worden door middel van enquêtes 
 onder jongeren. Daarnaast meten we tevredenheidsscores onder partners en organiseren 
 we inhoudelijke mondelinge evaluaties met de gemeente over gerealiseerde impact  

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 haar jonge bewoners

Waar draagt dit aan bij?

1 miljoen jongeren hebben in 2025 een challenge opgezet om in actie te 
komen voor hun omgeving

• We behalen een groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten.
• We behalen een procentuele groei in het aantal jongeren dat de eigen sterke punten kent.
•  Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze jongeren 
 impact laten hebben op hun omgeving.

Doel Young Impact

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

• 17.000 jongeren nemen deel aan het scholenprogramma in het schooljaar 2020-2021
• De YI-trainerspool bestaat uit minimaal 45 bevlogen trainers
• 50 peer coaches doorlopen een MDT-traject
• Doorontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de Young Impact MDT-programma’s, 

onder andere door het verder brengen van de Sterke Puntenmethodiek
• Uitvoering van een effectmeting binnen het YI MDT-programma

Hoe meten we dit? • Het aantal deelnemende jongeren houden we bij, net als het aantal jongeren dat een 
 challenge heeft uitgevoerd.
•  Ook meten we of jongeren die eerder in actie zijn gekomen opnieuw in actie komen met 
 een (ander) YI-programma.
•  Bij alle jongeren die deelnemen worden twee vragenlijsten uitgezet (een nul- en een 
 nameting) waarbij we meten wat de impact van het programma is op de    
 gedragsverandering van jongeren.
•  Er wordt een effectmeting uitgevoerd binnen het MDT XL-programma van Young Impact   
 door partner Wij Zijn Jong.
•  Bij docenten meten we de NPS-score die docenten geven aan het programma.

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. 

Waar draagt dit aan bij?
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Rainbow Academy is voortgekomen uit Niet Alleen Anders Academie, 
een succesvol offline trainingsprogramma, gericht op het stimuleren 
van en handvatten bieden aan jongeren actief voor  LHBTQI+-
jongeren(organisaties) om een inclusievere omgeving te maken én beter 
leiding te geven aan hun organisaties. Uit behoeftenonderzoek binnen 
de achterban van de Rainbow Academy kwam echter de wens op om dit 
programma aan te vullen met het door de doelgroep zelf gevraagd en 

Begin 2020 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) de 
jongerenstrategie ‘Youth At Heart’ gelanceerd waarmee wordt 
geïnvesteerd in onderwijs, jeugdwerkgelegenheid en ‘de stem van 
jongeren’ in een aantal focusregio’s en binnen de eigen beleidscyclus. NJR 
is betrokken bij de inrichting van een jongerencommissie die adviseert 
over de uitvoering van de jongerenstrategie en breder beleid dat 
betrekking heeft op jongeren. 
Dit past wat ons betreft in een lijn van steeds nauwer samenwerken 
met het ministerie niet alleen rondom de jongerenvertegenwoordigers, 

ongevraagd advies geven aan beleidsmakers, lokale overheden 
en zorgprofessionals over inclusief handelen. In 2021 breiden 
we de Rainbow Academy daarom uit met een divers panel van 
ervaringsdeskundige jongeren die een klankbord vomen voor 
beleid op o.a. het terrein van emancipatie, (jeugd-)zorg en 
onderwijs. Voor dit project werken we al enige tijd nauw samen 
met COC Nederland en Movisie.

maar ook op het gebied van de SDG’s en steeds meer op het terrein 
van internationaal beleid. De focus komt hiermee steeds meer te 
liggen op het versterken en verbeteren van jongerenparticipatie 
binnen beleidstrajecten. Dit sluit ook aan bij de wens van NJR 
om informatie uit te wisselen met jongeren in het buitenland en 
verschillende vormen van jongerenparticipatie wereldwijd op te 
zetten en uit te bouwen. Komend jaar zullen we deze rol verder 
uitbouwen, samen met het ministerie van BZ, CHOICE en de West 
Wing, de jongerendenktank van het ministerie.

Rainbow Academy Verstevigen van jongerenparticipatie binnen 
het ministerie van Buitenlandse Zaken

Het doel van de Rainbow Academy is tweeledig: 
versterking, ondersteuning en verduurzaming van de LHBTQI+-jongerenorganisaties community 
enerzijds, zorgen dat beleid beter aansluit bij LHBTQI+-jongeren anderzijds.

•  We behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR.
•  We behalen een hoge tevredenheid van jongeren en partners die meedoen aan onze 
 projecten.
• Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin én 
 beter meegenomen.
• Jongeren en partners zien de meerwaarde van inspraak door jongeren.
•  Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze jongeren 
 impact laten hebben op hun omgeving.

Doel Rainbow Academy

Indicatoren

Aan welke KPI’s draagt 
dit project bij?

• De oprichting van een divers panel van 20 ervaringsdeskundige jongeren 
• 3 trainingen per jaar om hen klaar te stomen voor deze taak
• Begeleiding vanuit COC Nederland en Movisie
• 1 Rainbow Academy week per jaar gevuld met trainingen voor de bredere LHBTQI+-

jongerenorganisatiescommunity
• 4 trainingen per jaar voor de bredere LHBTQI+-jongerenorganisatiescommunity

Hoe meten we dit? • Leden van het panel en deelnemers aan de activiteiten zullen worden gemonitord en 
 bevraagd op hun tevredenheid en op de mate waarin zij de meerwaarde zien van inspraak 
 door jongeren.
• Aan betrokken jongerenorganisaties zal worden gevraagd of en hoeverre zij zich door NJR  
 gesteund voelen in het werk dat zij doen.

LHBTQI+-jongeren(organisaties) voelen zich gesterkt om hun activiteiten door te zetten, uit te 
breiden en doelgroep en netwerk verder te ondersteunen om zo positieve verandering aan te 
jagen, waarmee wordt bijgedragen aan de LHBTQI+-emancipatie in Nederland, specifiek onder 
jongeren 

Waar draagt dit aan bij?

Organiseren van een samenwerkingstraject met jongeren(organisaties) 
en het ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op het verstevigen van 
jongerenparticipatie binnen dit departement

We dragen hiermee bij aan dat internationaal beleid de belangen en wensen van jongeren veel 
meer gaat weerspiegelen

Doel project 
Jongerenparticipatie 
binnen BZ

Indicatoren

Waar draagt dit aan bij?

• Actieve rol voor NJR binnen de BZ-jongerenadviescommissie
• NJR is penvoerder voor het jongerenhoofdstuk binnen de Nederlandse SDG-rapportage
• Een publiek jongerenevent over de VN, gekoppeld aan de publieke verkiezing van VN-

jongerenvertegenwoordigers

Aan welke KPI’s draagt
dit project bij?

• We behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten.
• Bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin 

én beter meegenomen.
• Jongeren en partners zijn tevreden over de inspraak van jongeren.
• Meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze 

jongeren impact laten hebben op hun omgeving.

Hoe meten we dit? • Het aantal deelnemers aan het publieke jongerenevent wordt bijgehouden.
• Met het ministerie zal de samenwerking rondom jongerenparticipatie binnen en buiten 

BZ worden geëvalueerd.
• Betrokken lidorganisaties wordt gevraagd in welke mate zij zich gesteund voelen in 

het werk dat zij doen, dit kunnen zij doen in de vorm van een testimonial.
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