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Beste lezer, 
 
In 2020 merken we hoe kwetsbaar we zijn. Als samenleving en als mens. Corona zorgt niet alleen voor 
een gezondheidscrisis maar ook voor een maatschappelijke en economische crisis. De SER-verkenning 
Hoge verwachtingen (2019) die het SER Jongerenplatform uitvoerde, bewees dat jongeren, samen met 
praktisch opgeleiden, de grote verliezers zijn van de laatste crisis. Dat moeten we nu zien te voorkomen. 
 
De wereld zit nu in een enorme stroomversnelling. Technologisch, economisch, wetenschappelijk maar 
ook maatschappelijk. Dit wordt alleen maar verder versneld door de coronacrisis. Het is dan ook tijd 
dat we bewust gaan werken aan maatschappelijke verandering, want de huidige situatie legt precies 
bloot waar het de afgelopen jaren aan ontbrak.  
 
Het is tijd voor een samenleving waarin iedereen minder druk en stress ervaart. Een tijd waarin we 
jongeren niet alleen maar pushen om een zo ‘hoog’ mogelijk opleidingsniveau te halen, maar waar 
iedereen wordt gemotiveerd om te doen waar je goed in bent. Economische groei kan niet langer meer 
de enige maatstaaf van succesvol beleid zijn. Want zonder aandacht voor zaken als duurzaamheid en 
leefbaarheid, is economische groei niet meer vanzelfsprekend.  
 
Alleen door te investeren in de toekomst - en daarmee in de nieuwe generatie - komen we beter uit 
deze crisis. Als land hebben we door de jaren heen telkens weer bewezen dat wij het onmogelijke mo-
gelijk kunnen maken, van landwinning tot deltawerken. Het is tijd dat wij samen werken aan een Neder-
land met een menselijke overheid die sámen met burgers problemen oplost, in plaats van vóór burgers. 
Een samenleving waarin we allemaal ons steentje bijdragen en iedereen goed is zoals die is. 
 
Als NJR houden we ons hier dagelijks mee bezig. Deze enorm onzekere tijden hebben ons alleen maar 
bevestigd dat we op het juiste pad zitten. Bouwen aan morgen begint namelijk vandaag. In dit Beleids-
plan 2021-2023 vertellen wij welke richting wij de komende jaren opgaan.  
 
Dit beleidsplan is tot stand gekomen na gesprekken met en input van onze lidorganisaties, medewer-
kers, vrijwilligers, Raad van Advies, partners en andere betrokkenen bij NJR. Zonder jullie inzichten, ad-
viezen en inzet was dit alles niet mogelijk geweest. Jullie maken NJR tot wat het vandaag is. En samen 
bouwen we aan die wereld van morgen. 
 
Heel erg bedankt, 
NJR 

voorwoord
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dit is njr  

De taal van NJR   

Wat wij 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 beleidsplan 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, 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: daar waar we voor staan en waar we naar handelen.  

  

7.   Lobby:  zijn op plekken waar invloed en mogelijkheden             

 bestaan, waar wij zaken fiksen voor jongeren.   
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5. dit zijn we niet 
Duidelijkheid is key. Jongeren, onze leden en partners moeten 
weten wat zij wel en niet van ons kunnen verwachten. Zo weten 
we wat we aan elkaar hebben.  
 
        • Wij zijn geen politiek gekleurde organisatie. NJR is er  
 voor jongeren met totaal verschillende overtuigingen.  
 Maar we werken voor het algemeen belang, dus voor  
 ideeën die daar tegenin gaan, is geen plaats bij ons. 
        • Wij zijn geen expert in thema’s, maar in het betrekken  
 van jongeren bij die thema’s.  
        • We zijn geen voorraadkast met jongeren waar we af  
 en toe een blik uit kunnen opentrekken. Wel zijn we  
 bereid om mee te denken over hoe anderen jongeren  
 kunnen betrekken.  
        • Wij zijn niet de stem van alle Nederlandse jongeren.  
 Die bestaat namelijk niet. Wat wij doen is zorgen dat  
 de stem wordt gehoord van veel verschillende  
 jongeren en van jongeren met relevante ervaringen.  
        • Wij zijn geen meningenfabriek. Meningen zijn   
 makkelijk en gratis te produceren. Ervaring, twijfel  
 en lef kosten meer inspanning en hebben meer  
 inhoud. Daar hechten we waarde aan.  

6. werken aan werelddoelen 
In alles wat we doen, draagt NJR bij aan een betere wereld. In 
2015 hebben 192 landen die aangesloten zijn bij de Verenigde 
Naties, ingestemd met doelstellingen om onze aarde en maat-
schappij leefbaar te houden op allerlei vlakken. Deze Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) noemen 
wij hier ‘werelddoelen’ en vormen een kompas voor uitdagin-
gen overal ter wereld. Denk hierbij aan armoede, ongelijkheid, 
klimaatverandering en werkloosheid. Er zijn zeventien wereld-
doelen waar elk mens op een manier mee te maken heeft en 
aan kan bijdragen. Ook de impact die NJR maakt, draagt bij 
aan deze werelddoelen.  
 
In de afgelopen twee decennia heeft NJR een voortrekkersrol 
gehad in het stimuleren van initiatieven gericht op klimaat en 
duurzaamheid. Nu steeds meer andere partijen zich hierop 
richten verleggen wij onze focus de komende paar jaar naar de 
volgende werelddoelen: 
 
werelddoel 4: beter onderwijs 
Dit werelddoel richt zich op de ontwikkeling van jongeren. Als 
NJR vinden we het heel belangrijk dat jongeren ontdekken wat 
hun sterke punten zijn en de mogelijkheden krijgen om daarin 
te groeien. Bij NJR denken we vanuit je kracht, niet vanuit je 
zwakte. NJR zet zich zowel via projecten, onze Sterke Punten-
methode als via onze lobby in om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk jongeren de kans krijgen om hun sterke punten te 
ontdekken en skills te ontwikkelen.  
 
werelddoel 16: jongerenparticipatie 
Dit werelddoel richt zich op vrede, justitie en sterke publieke in-
stituties. Dit doel gaat voor ons over een plek én stem aan tafel 
voor de mensen die het besluit aangaat, zeker als het jongeren 
betreft. NJR zet hierop in met lobby, maar ook met verschillen-
de projecten zoals Hoofdzaken, het Nationaal Jeugddebat en 
onze Jongerenvertegenwoordigers. 
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1. onze droom 
Wij dromen van een wereld waarin alle jongeren zich thuis voelen en het beste 
uit zichzelf kunnen halen. Waarin ze zichzelf weten te omarmen en positieve 
impact hebben op elkaar en op hun wereld.  
 
2. onze missie 
Wij dragen bij aan onze droomwereld door te zorgen dat:  
   
 1.   Jongeren ontdekken wie ze zijn, ervaren wat ze kunnen om zichzelf zo  
      goed mogelijk ontwikkelen.   
 2.  De maatschappij zo ingericht wordt, dat jongeren hun stempel op  
      de wereld kunnen drukken. 
 
3.  ons karakter 
Als organisatie hebben we zelf ook sterke punten waar we in uitblinken, en 
waarden die altijd voorop staan. Deze sterke punten en waarden vormen samen 
ons karakter. 

sterke punten 
Als NJR zijn wij sterk in motiveren, netwerken en onderzoeken. 
 
•  Motivator 
•  Netwerker   
•  Visionair 
  

waarden 
Onze waarden leggen uit waar we voor staan en hoe we ons gedragen. Onze sterke punten uitdra-
gen doen we namelijk op onze heel eigen manier: grensverleggend, vrolijk en gefocust.  
 
        •   Grensverleggend - we laten bestaande regels en ideeën makkelijk los als ze niet meer  
 goed werken. We spelen snel in op veranderingen en proberen graag iets nieuws. We zien  
 mensen, geen labels.  
        •   Vrolijk - we doen mooi en dankbaar werk en daar kunnen we alleen maar vrolijk van  
 worden. Die energie brengen we ook over op anderen. 
        •   Gefocust – wij staan aan, geven niet op en hebben van alles in huis om grootse dingen te  
 bereiken.  

4. zo doen we dat  
We hebben een paar duidelijke regels voor ons werk. En uit de praktijk blijkt dat deze unieke 
mix gewoon goed werkt.     
   
        •   De sterke punten van jongeren staan in onze activiteiten altijd centraal. Omdat die  
 de meest persoonlijke weg bieden naar zelfvertrouwen en succes.  
        •     We practise what we preach: ook voor iedereen in onze organisatie staan de  
 sterke punten centraal.  
        •     We zijn er voor alle jongeren. Jongeren die ons niet weten te vinden, zoeken we  
 gewoon zelf op. Van de GGZ tot jeugdgevangenissen: wij zijn er. 
        •     We bieden ruimte om te ervaren, leren en fouten te maken: alleen zo kun je de  
 springplank van de nieuwe generatie zijn. Dus daar gaan we dan ook voor: een  
 veilige sfeer waarin dit gewoon mag en kan. 
        •     We brengen jongerenorganisaties bij elkaar. Samen staan we sterk!  
        •     Jongeren die tegen problemen zijn aangelopen, helpen we om die ervaringen te  
 delen. Met ons en met mensen die de invloed en de mogelijkheden hebben om er  
 iets aan te veranderen.  
        •     Belangen van jongeren staan altijd voorop in onze lobby. Wel is één van die   
 belangen om onze samenleving eerlijk te maken voor iedereen. Dus voor alle generaties. 
        •     We blijven niet hangen in wat fout of onmogelijk is, maar zoeken juist naar wat wel  
 kan. En als iets onredelijk is, zullen we dat niet van je vragen. 
        •     Met ongeveer drie miljoen jongeren in Nederland, zijn er veel meer initiatieven  
 nodig. We zijn dus blij met iedere organisatie die aan hetzelfde werkt als wij. 
  

- wij zien de waarde van iedere jongere en zorgen dat ze dat zelf ook zien.  
- wij verbinden ons met hen die in onze droom geloven en daaraan willen meebouwen.  
- wij kijken naar de toekomst: jongeren staan aan het roer van de toekomst. En wij   
 zorgen dat ze daar met de juiste skills staan!  

dit is    
njr  
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Op dit moment zien we een positieve ontwikkeling: er is meer aandacht voor de prestatie-
druk op jongeren. Deze aandacht is onder andere ontstaan doordat jongerenorganisaties 
samen duidelijk hebben gemaakt dat die druk op jongeren bestaat. Jongerenorganisa-
ties spelen hier ook meteen op in door bijvoorbeeld bij de overheid aan te geven dat het 
belangrijk is dat de basisbeurs voor studenten terugkomt en dat jongeren meer zekerheid 
moeten krijgen op de arbeidsmarkt. 
 
Het is goed om te zien dat er aandacht is voor de prestatiedruk op jongeren, maar we 
merken dat eenzaamheid onder jongeren een nieuwe zorg is. Zo zagen we in een onder-
zoek van het Nationaal Jeugddebat dat veel jongeren zich weleens eenzaam voelen en 
daar graag bij geholpen willen worden. Op scholen is helaas nog te weinig ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling waardoor problemen op het gebied van mentaal welzijn nog 
weinig aan de orde komen. 

 
We zien het als onze missie om duidelijk te blijven maken dat deze bovenstaande onder-
werpen binnen de politiek aandacht verdienen.  
 
Tegelijkertijd zetten we ons natuurlijk ook in op andere onderwerpen. Veel in dit plan zal 
lijken op wat we nu doen. Zo hebben we uiteraard onze 
Jongerenvertegenwoordigers die zich internationaal inzetten voor een mooiere wereld. 
Ook blijven we jongeren naar gemeenteraden, provincies en de Tweede Kamer brengen. 
IkBenGeweldig, ons programma voor jongeren die iets goeds willen doen in hun buurt, 
gaat full force de toekomst in, met nieuwe partners en formules. Al die projecten en activi-
teiten komen opnieuw terug in de werkplannen komende jaren. Maar er zullen ook nieuwe 
dingen te zien zijn in die werkplannen.  
 
1. onze inzet 
We hebben geleerd dat samenwerking op alle niveaus bijdraagt aan onze missie: meer 
jongeren in hun kracht zetten en inzicht geven in hun sterke punten.  We blijven dus graag 
op ieder niveau aanwezig met projecten, mensen en ideeën die daarbij passen en willen 
dit ook uitbreiden. 
 
Het samenwerken kunnen we uitbreiden door internationale samenwerkingen aan te 
gaan. Door samen te werken met buitenlandse jongerenorganisaties met dezelfde missie 
als NJR hebben we een sterker geluid bij internationale probleemstukken (bijvoorbeeld 
corona & duurzaamheid) en kunnen we meer informatie uitwisselen. We vinden het dan 
ook belangrijk om mee te denken over het opzetten en uitbouwen van vormen van jon-
gerenparticipatie wereldwijd. Dit geeft Nederlandse jongeren méér kans om samen met 
buitenlandse jongeren impact te maken en gehoord te worden. Door verschillende vormen 
van uitwisseling te stimuleren, kunnen we onze eigen projecten verbeteren, elkaar inspire-
ren en internationale partnerschappen versterken. 
 
Met samenwerken in het algemeen kunnen we meer jongeren bereiken en zo meer impact 
maken. Een goed voorbeeld hiervan op nationaal niveau is Young Impact. De impact die 
we met dit soort projecten bereiken, willen we verder ook meer uitdragen en meten zodat 
duidelijker is wat jongeren allemaal bereiken. We merken ook dat onze financiers dat 
interessant vinden.

ons werk in 2021,         
2022 en 2023
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Doel: we behalen groei in het aantal jongeren dat meedoet aan activiteiten van NJR. We splitsen 
dit op in twee aparte onderdelen: actieve projectdeelname en jongeren die betrokken zijn bij wat 
NJR doet.  
 
Indicatoren: 
        • 200.000 nieuwe jongeren hebben actief deelgenomen aan een NJR-project of         
 activiteit en worden onderdeel van ons NJR Changemakernetwerk. 
        • Minimaal 400.000 jongeren zijn bereikt via onze nieuwsbrief, (sociale) media,   
 campagnes en verkiezingen. 
 
Goed om te weten: 
        • Onder actieve projectdeelname verstaan we het fysiek of online meedoen aan een   
 NJR-project of een project waarbij NJR samenwerkt met partners. 
        • Kwaliteit gaat voor ons altijd boven kwantiteit. Groei in het aantal jongeren dat we  
 bereiken is ons streven, maar is geen doel op zich. 
        • De komende jaren gaan we aan de slag met het NJR Changemakernetwerk om de   
 kwaliteit en meerwaarde ervan te vergroten. Daarvoor gaan we aan de slag met een  
 nieuwe site, zetten we meer in op doorverwijzing binnen NJR-projecten en zullen   
 projecten van lidorganisaties en andere organisaties die activiteiten voor jongeren  
 organiseren hierin ook meer worden uitgelicht. 
 

Doel: we behalen een hoge tevredenheid van jongeren die meedoen aan onze projecten. Dit 
doen we door de Net Promoter Score (NPS) te meten binnen elk project. Waar relevant meten we 
ook de tevredenheid van docenten.  
 
Indicatoren: 
        • We bereiken een gemiddelde NPS score van 9 onder jongeren die hebben deelgenomen  
 aan één van onze projecten. 
        • We bereiken een gemiddelde NPS score van 8 onder docenten en partners die   
 betrokken zijn geweest bij onze projecten. 
        • Op ten minste één van onze projecten wordt een effectmeting uitgevoerd. 

Goed om te weten: 
        • Binnen onze projecten meten we via een gestandaardiseerde vragenlijst de   
 tevredenheid van deelnemers, docenten en betrokken partners over het project waar zij  
 aan deel hebben genomen of bij betrokken waren.  
        • Een belangrijk aandachtspunt voor onze projecten is toegankelijkheid (zowel praktisch  
 als sociaal). We streven ernaar om onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van  
 onze projecten om deze waar nodig te verbeteren. 
 

Doel: we behalen een groei in het aantal jongeren dat hun eigen sterke punten kent via onze 
Sterke Punten-methode. 
 
Indicatoren: 
        • 200.000 jongeren leren hun sterke punten kennen via zowel onze projecten als de   
 online Sterke Puntentest. 
        • 75% van de jongeren die meedoet aan een NJR-project weet daarna duidelijk wat hun  
 sterke punten zijn. 
 
Goed om te weten: 
        • We meten het aantal jongeren dat de Sterke Puntentest online invult. Binnen onze   
 projecten sturen we erop aan dat dit gebeurt en ook komt er een campagne over de  
 Sterke Punten-methode. 
        • In de gestandaardiseerde vragenlijst van elk project vragen we aan deelnemers of zij  
 weten hoe ze hun Sterke Punten kunnen inzetten. 
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Doel: bij beleid dat op alle niveaus wordt gemaakt, worden meer jongeren vanaf het begin én  
beter meegenomen. 
 
Indicatoren: 
        • NJR is betrokken geweest bij minimaal 50 beleidstrajecten. 
        • Bij minimaal een derde van onze beleidstrajecten is één lidorganisatie of zijn meerdere  
 lidorganisaties betrokken. 
 
Goed om te weten: 
        • Onder beleidstrajecten verstaan wij processen met als doel het maken of aanpassen  
 van beleid. 
        • We vinden het belangrijk dat onze lidorganisaties meer betrokken worden in het werk  
 wat wij als NJR doen op het gebied van jongerenparticipatie en willen hen daarom  
 hechter gaan betrekken in de beleidstrajecten die we samen met overheden opzetten. 

Doel: jongeren en partners zien de meerwaarde van inspraak door jongeren. 
 
Indicatoren: 
        • Meer dan 75% van de partners van NJR ziet de meerwaarde van jongereninspraak. 
        • Jongeren die betrokken zijn bij NJR-participatietrajecten beoordelen de mate waarin zij  
 invloed hebben gehad op beleid met minimaal een 7. 
 
Goed om te weten: 
        • In de evaluatie met partners gaan we extra aandacht besteden aan hoe zij de meer 
 waarde van jongereninspraak ervaren. 
        • Binnen onze projecten meten we via een gestandaardiseerde vragenlijst in welke mate  
 jongeren het gevoel hebben invloed te hebben gehad op beleid binnen het   
 participatieproject waar zij aan deel hebben genomen.  

Doel: meer jongerenorganisaties en -initiatieven voelen zich door NJR gesteund als ze jongeren 
impact laten hebben op hun omgeving. 
 
Indicatoren: 
        • Meer dan 75% van de lidorganisaties van NJR geeft aan zich door NJR gesteund te  
 voelen in het werk dat zij doen. 
 
Goed om te weten: 
        • Binnen onze projecten meten we via een gestandaardiseerde vragenlijst de mate waar 
 in lidorganisaties het gevoel hebben invloed te hebben gehad op het beleid over het  
 project waar zij aan deel hebben genomen. 
 

Hoofddoel: wij richten de maatschappij zo in dat alle jongeren hun stempel op de wereld kunnen zetten.   Hoofddoel: wij stellen jongeren in staat om te ontdekken wie zij zijn en zichzelf maximaal te ontwikkelen
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2. hoe we tot deze ambities zijn gekomen  
De behoeften vanuit medewerkers hebben in het opstellen van 
deze doelen centraal gestaan. Als NJR werken we veel met 
design-thinkingtrajecten, waar de behoeften van de doelgroep 
centraal staan. Daar geloven we als organisatie heel erg in en 
daarom passen we dat ook intern toe. In dit Beleidsplan 2021-
2023 zetten we nu de ambities neer en jaarlijks zetten we in 
het werkplan de concrete actiepunten die we dat jaar uit gaan 
werken.  
 
3. ambities voor de interne organisatie 
Als organisatie hebben we voor onszelf vier hoofdambities 
opgesteld. Zoals aangegeven werken we jaarlijks in het werk-
plan deze ambities uit tot actiepunten voor dat jaar. En daar 
beginnen we dit jaar mee in ons werkplan 2021.  
 
We zijn een wendbare organisatie waar we samen leren en 
groeien. NJR is een organisatie met veel jong talent en ambitie. 
We openen deuren voor jonge changemakers, zodat zij hun 
stempel op de wereld kunnen drukken en zichzelf ondertussen 
in sneltreinvaart kunnen ontwikkelen. We zien NJR als een 
springplank, waar onze medewerkers snel de verantwoorde-
lijkheid krijgen om hun eigen keuzes te maken. Soms maken we 
daarom een foutje, maar dat is niet erg. We geloven dat dit ons 
sterker maakt. Zo vinden onze medewerkers een eigen manier 
van werken die past bij hun sterke punten en dromen. De lessen 
die we halen uit onze fouten en successen delen we met elkaar 
tijdens trainingen en teamsessies, zodat we als individuen 
én als organisatie blijven groeien. Om deze groei tastbaar te 
maken stellen we SMART-doelen op voor onszelf, onze projec-
ten en onze organisatie. We zien de verbindingen tussen  

onze organisatie in 2021, 
2022, 2023

1. uitdagingen in onzekere tijden 
In 2020 hebben we als wereld te maken met een uitzonderlijke 
situatie. Een situatie die onzekerheid schept voor ons allemaal. 
Corona raakt ook NJR. Dankzij de vooruitstrevende en ruim-
denkende mensen die bij NJR werken wisten we veel projecten 
om te bouwen naar een aangepaste ‘corona-proof’ vorm. En 
met succes! Bij sommige projecten hebben we zelfs nog meer 
jongeren weten te bereiken en hebben we nieuwe werkvormen 
ontdekt. Dit bewijst maar weer dat we een wendbare organisa-
tie zijn die goed kan inspelen op veranderingen zonder dat de 
kwaliteit van de projecten minder wordt.  
 
Iets anders dat mee heeft gespeeld is het feit dat we de af-
gelopen jaren hebben gewerkt aan hechte partnerschappen 
met meerjarige projectfinanciering voor een aantal projecten. 
Omdat dit voor een fijne, stabiele basis zorgt willen we in de 
komende jaren voor meer projecten een stabiele, meerjarige 
financieringsstructuur opzetten.  
 
Onze medewerkers zijn vooruitstrevend en ruimdenkend, maar 
ook zeer ambitieus. Dat is goed - het houdt ons fris, strijd-
baar en scherp. Wel vraagt dit om een passende manier van 
samenwerken en communiceren. Om dit te verbeteren, focussen 
we ons op de interne organisatie en het meetbaar maken van 
successen daarin. Daarvoor is een goede interne organisatie 
nodig.  
 

2. onze lobby-agenda  
Succesvolle lobby vraagt om een lange adem, vooral als het 
gaat om wetten, regels en beleid. Gelukkig hebben wij die  
lange adem. Dit zijn de onderwerpen waar we ons onder  
andere op gaan richten: 
 
• Op lokaal en regionaal niveau wordt experimenteren  
 met het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd van  
 18 jaar naar 16 jaar mogelijk; 
• Persoonsvorming en mentale gezondheid krijgen een  
 goede plek in het onderwijs;  
• Jongerenorganisaties en lokale jongerenraden krijgen  
 de financiële steun die ze nodig hebben; 
• Er is een ‘generatietoets’ die laat zien wat beleid doet  
 voor verschillende generaties; 
• Jongereninspraak wordt echt belangrijk bij alle  
 ministeries in Den Haag. 

Lobbypunten zoals de generatietoets of het experimenteren 
met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd zijn natuurlijk 
geen doelen op zich. We geloven dat deze middelen zullen 
bijdragen aan het verbeteren van de positie van jongeren. We 
vinden het belangrijk dat jongeren serieuzer worden geno-
men en meer betrokken worden bij besluitvormingsprocessen. 
Deze lobbypunten zijn de manieren waarop wij dit willen gaan 
bereiken.  
 
3. de details 
Hoe we deze doelen precies willen bereiken lees je in ons jaar-
lijkse werkplan. We nodigen je dan ook van harte uit om dat 
eens te bekijken! 
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In 2021 bestaat NJR 20 jaar en als organisatie zijn we in die tijd enorm gegroeid. We bereiken meer jongeren dan ooit tevoren, 
waarmee ons NJR Changemakernetwerk blijft groeien. We hebben meer ingangen bij meer ministeries, provincies en gemeenten en 
hebben projecten op steeds meer onderwerpen. Op deze manier maken we beleid niet alleen beter, maar helpen we ook duizen-
den jongeren groeien en ontwikkelen.  
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persoonlijke doelen en organisatiedoelen - op die manier 
kunnen we medewerkers de trainingen en cursussen aanbie-
den die bij hen passen en waar de organisatie op dat moment 
behoefte aan heeft. Standaard worden onze medewerkers ge-
traind op de doelen van NJR, de Sterke Puntenmethode en op 
vaardigheden die ze nodig hebben als projectleider. Doordat 
onze mensen zich binnen een paar jaar zo snel ontwikkelen, 
zien we een grote doorstroom van personeel in de organisatie. 
Dat is geen zwakte, maar juist onze kracht. Onze mensen die 
uitstromen beschikken niet alleen over een goed zelfbeeld, 
maar ook de skills om op andere plekken succesvol te kunnen 
zijn. De inzichten en perspectieven die nieuwe mensen brengen, 
zorgen ervoor dat we scherp blijven en altijd de waarom zoe-
ken achter ons werk. Tegelijkertijd blijven we er scherp op dat 
kennis niet verloren raakt, ook niet wanneer personeel vertrekt. 
We doen dit door extra focus te leggen op interne kennisdeling, 
het inwerktraject van nieuw personeel en door een duidelijke 
overdracht te faciliteren. 
 
We zijn een mentaal gezonde organisatie waar we op elkaar 
letten door pieken en dalen met elkaar te delen  
Naast changemakers zijn onze medewerkers ook gewoon men-
sen. Dit botst soms. We zijn ambitieus en hebben grote dromen. 
Dit zorgt ook voor zware lasten op onze schouders, waardoor 
de druk soms hoog wordt. Maar we letten op elkaar van mens 
tot mens, waardoor we een sterke band hebben. We spreken 
onze verwachtingen uit, zodat niemand voor verassingen komt 
te staan. Hierdoor blijft het gezellig. Tussen het werken door 
zijn we ook geïnteresseerd in elkaar. Zo voelt iedereen zich 
thuis. We vieren overwinningen en we staan op als we op onze 
bek gaan. Samen.   
 
We werken en bouwen aan onze Sterke Punten-methode 
We geloven dat werken vanuit je sterke punten niet alleen 
jezelf verder helpt maar ook de organisatie waar je voor werkt. 
We zijn dan ook trots op onze eigen ontwikkelde ‘happy code’ 
die jongeren en medewerkers helpt meedenken over hoe zij hun 
sterke punten het best kunnen inzetten.  

 

Nog sterker is het om naast vanuit je sterke punten ook te 
werken vanuit je waarden. De happy code zal daarom worden 
uitgebreid met een onderdeel ‘waarden’ zodat jongeren en 
medewerkers zich beter kunnen richten op dát wat voor hen en 
NJR het meest belangrijk is. 
 
Daarnaast zijn we een verbonden organisatie waar we samen 
werken en bouwen. Samen houd je elkaar scherp en kun je 
sparren bij obstakels. Bij NJR zijn we één team. We weten van 
elkaar waar we naartoe willen en kunnen zo linkjes leggen voor 
elkaar. Doordat we elkaars sterke punten kennen, weten we 
wie wanneer een goeie partner is.   
 
We zijn een laagdrempelige organisatie waar jongeren en 
jongerenorganisaties samen komen  
We vinden het belangrijk dat jongeren zich thuis voelen bij NJR, 
we zijn een familie met verschillende capaciteiten en achter-
gronden. Op onze evenementen en activiteiten zorgen we voor 
een veilige sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn. Alleen door 
naar elkaar te luisteren en je te durven verplaatsen in iemand 
anders perspectief kan je samen tot een oplossing komen. 
Onze vrijwilligers zijn hiervan overtuigd, daardoor voelen deel-
nemers van onze projecten zich welkom en gezien.  
 
We zoeken bij NJR altijd naar de juiste verhouding tussen 
maatschappelijk actieve jongeren en jongeren die nog nooit 
in aanraking zijn gekomen met politiek en bestuur. Om deze 
laatste groep te bereiken gaan we naar de plekken toe waar zij 
zijn. We brengen duidelijk over wat deze jongeren kunnen doen 
binnen NJR en hoe dat aansluit bij hun persoonlijke interesses 
en sterke punten. Naast de rol die NJR vervult als project-       
organisatie zijn we een vereniging, bestaande uit jongeren-            
organisaties. We versterken onze leden door trainingen aan te 
bieden, vergaderruimtes beschikbaar te stellen en door samen 
te werken op brede dossiers.  
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