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2020 was het jaar waarin de vertegenwoordiging van de belangen van jongeren 
belangrijker was dan ooit tevoren. 2020 was voor iedereen een pittig jaar en zeker voor 
jongeren. Maar het was ook een jaar vol kansen. Minister-president Rutte riep jongeren 
op om zelf de ‘revolutie’ te starten, aan te kloppen met ideeën en daarmee aan de slag te 
gaan. Iets wat wij ons bij NJR natuurlijk geen twee keer laten zeggen.
Binnen twee weken na die uitspraak van de minister-president zaten wij - samen met 
andere jongerenorganisaties - bij Mark Rutte aan tafel in het Catshuis om te praten over 
de belangen van jongeren in deze crisis. En we hielden het niet bij alleen koffiedrinken. We 
gingen in 2020 vier keer langs bij het Catshuis voor gesprekken met Mark Rutte en andere 
bewindspersonen. Vervolgens startten we vanuit Coalitie-Y en het SER Jongerenplatform 
de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC), waarmee we duizenden verhalen en oplossingen 
van jongeren uit heel Nederland hebben verzameld.
Daarnaast stegen we als organisatie in 2020 naar nieuwe hoogten. We vierden de 25e 
verjaardag van ons Nationaal Jeugddebat, lieten de Jargonbrigade weer terugkomen 
om politici scherp te houden op hun taalgebruik en verwelkomden we nieuwe 
Jongerenvertegenwoordigers op het thema Biodiversiteit & Voedsel. Maar dat is niet 
alles, we staken ook ons project UUT anders in, schakelden over naar online projecten en 
grootse online events, gaven digitale trainingen en bereikten in sommige projecten meer 
jongeren dan ooit tevoren! Ook stelden we als gehele organisatie een nieuw beleidsplan 
op voor de komende drie jaren. Onze koers in dat beleidsplan staat als een paal boven 
water: focus op de aanpak van mentale gezondheid van jongeren, meer aandacht voor 
de inrichting van onze werkorganisatie, extra belangstelling voor kennisontwikkeling en 
–deling en meer!
Hoewel we elkaar in 2020 minder zagen dan we bij NJR gewend zijn, zaten we dus 
allesbehalve stil. En ook al misten we dat contact, we hebben ook in 2020 vaak genoeg 
gelachen, we hebben fantastische momenten beleefd en bleven in contact met elkaar. En 
met jou.
In dit jaarverslag geven we een inkijkje in wat er in 2020 zoal gebeurde bij NJR. Ga er 
maar even goed voor zitten! Op naar een nóg succesvoller 2021, waarin we ons volop in 
gaan zetten voor meer zekerheid voor jongeren zodat de jonge generatie weer sterk en vol 
vertrouwen de wereld tegemoet kan gaan.

  
Lieve groeten,

   Maurice Knijnenburg
   Voorzitter NJR 2020-2021

Voorwoord

Bestuur 2020 -2021

8 9

Lara->

Erben

->

Sara->

Pia
->->

Thyrza
->

Koen->Maurice



39 lidorganisaties

49.620
deelnemers aan 
NJR projecten

375 vrijwilligers

28projecten

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

400

70

Ruim groei in aantal volgers op Instagram 60%

extra volgers op Linkedln

1400

        medewerkers, stagiar(e)s, bestuursleden en 
         jongerenvertegenwoordigers91

gemeenten bereikt 
met onze projecten

Meer dan 1,2 miljoen weergaven met de campagne over de verkiezing van de 
eerste JV Biodiversiteit en Voedsel en meer dan 1,6 miljoen weergaven met 
de campagne over de Week van de VN die voor het eerst online plaatsvond
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NJR droomt 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. Wij dragen bij aan onze droomwereld 

door te zorgen dat jongeren ontdekken wie ze 

zijn en ervaren wat ze kunnen om zichzelf zo goed 

mogelijk ontwikkelen. Verder bouwen wij aan een 

maatschappij die zo wordt ingericht dat jongeren 

hun stempel op de wereld kunnen drukken.

En nu concreet…

NJR is een vereniging

NJR is een vereniging van bijna 40 lidorganisaties. 

Deze leden zetten zich in voor uiteenlopende 

thema’s en doelgroepen: van onderwijs tot 

klimaat en van seksualiteit tot scouting. Doordat 

onze leden verschillende expertises hebben, 

beschikken we over een enorm netwerk aan 

kennis en acties. Lidorganisaties voorzien elkaar 

onderling van informatie en werken samen op 

gemeenschappelijke thema’s.

Dit is njr 

NJR is een projectorganisatie

NJR heeft 30 projecten voor jongeren uit heel 

Nederland. Een mooi voorbeeld hiervan is het 

Nationaal Jeugddebat (NJD). Via NJD vormen 

jongeren hun mening over actuele thema’s en 

leren ze via trainingen deze mening goed kenbaar 

te maken aan politici. Dankzij dit soort projecten 

ontdekken jongeren hun sterke punten en maken 

ze tegelijkertijd impact.

NJR is de schakel tussen jongeren en beleidsmakers

Doordat wij dagelijks diverse jongeren uit heel het 

land spreken weten wij welke kansen en uitdagingen 

er voor onze generatie liggen. Deze kennis nemen 

het bestuur en de Jongerenvertegenwoordigers 

mee naar plekken als de Tweede Kamer en de 

Verenigde Naties. Op die manier inspireren we 

bestuurders, beleidsmakers en professionals met 

echte verhalen en komen we met oplossingen 

die werken. Op die manier vormen wij de schakel 

tussen het dagelijks leven van jongeren en de 

vormgevers van beleid.



Een stuk over het coronavirus kan in dit jaarverslag 
natuurlijk niet ontbreken. Hoewel het jaar begon met 
nog een aantal fysieke activiteiten, was de Algemene 
Vergadering in maart al online. Natuurlijk heeft het 
virus ook de werkwijze van de NJR beïnvloed, maar 
we stonden nooit stil. In dit hoofdstuk zullen we dan 
ook kort uitweiden over hoe de NJR heeft ingespeeld 
op de grote maatschappelijke veranderingen.

Zo is bijvoorbeeld de Nacht van de VN uitgebreid 
tot de eerste online Week van de VN met talloze 
interessante online workshops en een geweldige 
finale van de VN-jongerenvertegenwoordigersve
rkiezing vanuit Pakhuis de Zwijger. Ook lieten de 
trainers van de Changemaker Academy zich niet 
tegenhouden door de internetbarrière en bleven ze 
gewoon (online) trainingen geven, onder andere aan 
onze lidorganisaties. Dit zijn slechts twee voorbeelden 
van hoe er flexibel en oplossingsgericht is omgegaan 
met de maatregelen. Meer hierover per project, is te 
vinden in de projectenbijlage. Door het virus hebben 
we dus een enorme sprint getrokken als het gaat om 
de digitalisering van ons werk met nieuwe activiteiten 
als online events, webinars en workshops, de live 
coverage van grootschalige events, nieuwe online 
producten en doelgroepspecifieke campagnes. We 
zijn er enorm trots op dat we niet alleen inhoudelijke 
grote stappen hebben gemaakt, maar ook dat het 
aantal vrijwilligers toenam en ondanks alles er bijna 
50000 deelnemers aan onze projecten waren.

Toen de intelligente lockdown begon en de 
samenleving en organisaties even van persconferentie 
naar persconferentie leefden, heeft team 
communicatie gezorgd dat er relevante content werd 
gemaakt voor onze jongerencommunity. Om jongeren 
op het gebied van mentale gezondheid door deze tijd 
heen te slepen, heeft de NJR verschillende (lokale en 
nationale) bronnen gedeeld. Denk hierbij aan online 
hulpbronnen van hulpijnen tot aan motiverende 
podcasts.

Hoe verplaatsen we de offline verbinding van 
activiteiten en evenementen naar online? Dit deden we 
door de organisatie te blijven actualiseren tijdens deze 
digitale shift en te bedenken hoe we de activiteiten 
door konden laten gaan, zonder op de inhoud te 
moeten inleveren. En dat werkte: onze community 
van jongeren is op onze social mediaplatforms met 
ongeveer 50% gestegen sinds de coronacrisis en er 
zijn vele manieren gevonden om de projecten online 
door te laten gaan. Meer online betekende dus ook 
een grotere creatievere rol voor team communicatie 
en studio bold.

Al met al is het vaak moeilijk geweest door het 
vele thuiswerken en tegenslagen door strenge 
maatregelen, maar tot nu toe weten we ons er goed 
doorheen te slaan. Nu er veel ervaring is op het gebied 
van online organisatie, kunnen we sneller grotere 
evenementen opzetten en bereiken we een groot 
publiek. Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin we deze 
nieuwe skills kunnen blijven inzetten, maar ook weer 
kunnen toeleven naar werken op kantoor en offline 
evenementen.

NJR en COVID-19
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Thema’s in 2020

de beslissingen gemaakt worden. De afgelopen 
jaren zien we een positieve ontwikkeling als het gaat 
om de stem van jongeren structureel meenemen in 
beleid. Toch zijn we er nog niet, het kan namelijk nog 
veel beter. Daarbij is aan tafel zitten de eerste stap. 
Waar het echt om draait is om daar vervolgens niet 
voor de bühne te zitten en juist écht mee te mogen 
beslissen. Natuurlijk zetten we als vereniging sterk in 
op betekenisvolle lobby samen met onze leden. Door 
ons te verenigen in organisaties zoals Coalitie-Y laten 
we aan beleidmakend Nederland zien dat jongeren 
een serieuze gesprekspartner zijn. Ons oudste project 
het Nationaal Jeugddebat leert jongeren al vroeg van 
alles over meepraten. Honderden jongeren uit alle 
provincies ontdekken wat hun sterke punten zijn en 
hoe ze deze kunnen inzetten. In 2021 jaar ligt daarbij 
de focus op een nieuwe, volledig online variant van het 
jeugddebat, met nieuwe samenwerkingen en bredere 
impact. In online 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 gaan de 4 
fracties met ‘hun bewindspersonen’ in debat om direct 
invloed uit te oefenen op parlement en regering. Een 
hele mooie manier om jongeren een stem geven dus. 
En het blijft niet alleen bij praten, het is niet incidenteel 
dat ministers toezeggingen doen aan onze jongeren 
nadat ze in debat zijn geweest.

(Mentale) gezondheid
Gezondheid is het allerbelangrijkste wat er is. Jongeren 
die (mentaal) gezond zijn, zijn de veerkrachtige 
mensen van de toekomst. Wij helpen jongeren zich 
bewust te worden van hun mentale welzijn en geven ze 
de tools om lekker in hun vel te zitten én blijven, want 
helaas is er nog een groot stigma omtrent mentale 
ongezondheid. 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. Door ons project 

Hoofdzaken staat het jongerenperspectief steeds 
meer centraal in beleid rondom mentale gezondheid 
van de jeugd aangezien de panelleden van dit 
project jongeren zijn 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. Bij 
een ander project, Kopkracht, werken we in een peer-
2-peer-format. Jongeren leren hier van elkaar: in het 
programma geven jongeren elkaar tips en handvatten 
om veerkrachtig te worden, zijn en blijven. Naast dat 
ze bewust worden gemaakt van het feit dat het net 
zo belangrijk is om te werken aan een gezonde geest 
als aan een gezond lichaam, wordt hen gevraagd 
hoe zij tegen dit onderwerp aankijken en hoe zij het 
graag anders zien. De informatie die vrijkomt in dit 
peer-2-peer-programma gaat NJR samen met de 
jongeren en sleutelfiguren uit het veld agenderen op 
relevante plekken. We slaan de handen ineen met 
docenten, jeugdwerkers, beleidsmakers, ouders en 
verzorgers, stakeholders en natuurlijk de jongeren 
zelf. Daarbovenop werken we aan een nieuw project 
genaamd Great Minds. Great Minds is er om jongeren 
te stimuleren en te ondersteunen om op hun school 
en in hun wijk Great Minds-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, bijvoorbeeld door themadagen, 
(online) acties, filmavonden, etc. Als het aan ons ligt is 
(mentale) gezondheid nooit een taboe. En we blijven 
werken totdat dit de norm is.

Persoonlijke ontwikkeling
Zelfkennis: daar begint het mee. We vernieuwden de 
Sterke Punten Methode waarmee jongeren leren waar 
ze goed in zijn en hoe ze dit in kunnen zetten. Ook 
bieden we verschillende trainingen over persoonlijke 
ontwikkeling - om te weten wat je kunt bijdragen 
aan de maatschappij, is het belangrijk om te weten 
waar je goed in bent. En dat leren jongeren bij de NJR. 
Op een laagdrempelige maar professionele manier 
krijgen jongeren inzicht in hun kunnen en bieden wij 
hen handvatten om hier ook echt mee aan de slag te 
gaan. Ben jij bijvoorbeeld een echte netwerker en zit 
je in een NJR-project zoals het MDT-panel? Dan mag 
jij deze kwaliteiten uitoefenen in de praktijk, tijdens 
een meeting met bijvoorbeeld ministers. Het Sterke 
Punten Spel heeft een plek bij alle NJR-projecten, 
op die manier geven we persoonlijke ontwikkeling 
de aandacht die het verdient. Daarbovenop is NJR 
bij uitstek de plek waar je niet bang hoeft te zijn 
om fouten te maken: wij helpen je weer opstaan en 
creëren hiermee een veilig leerklimaat. Een ander goed 
voorbeeld is Sprint: jongeren trekken in vier maanden 
tijd het Sprintje van hun leven door te werken aan 
hun persoonlijk ontwikkeling. Enerzijds door middel 
van een leiderschapstraject en anderzijds 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 plannen.

Iets goeds doen
Je bent jong en je wilt wat. Wat dan? Gewoon iets, 
iets goeds doen. Voor een ander. Groot event of klein 
gebaar: wij motiveren jongeren om iets te betekenen 
voor hun omgeving. Onze verschillende programma’s 
ondersteunen hen daarbij. Ook met een mening of 
visie kun je iets betekenen, namelijk door onderdeel 
te worden van het onderzoekspanel. In dit panel 
stellen we jongeren relevante vragen door middel van 
een enquête waarvan de resultaten worden gedeeld 
met beleidsmakers. Op die manier brengen we direct 
de stem van de jongeren naar de juiste plek. Of heb 
je zelf een te gek idee? Alles kan! Bij ons project ‘Ik 
ben geweldig’ zijn jongeren de baas en bieden wij 
hen daarbij financiële ondersteuning en de nodige 

begeleiding. Op die manier helpen wij jou met iets 
goeds doen, en maken we elke keer weer een heleboel 
mensen blij. Bij ons kun je jouw omgeving veranderen 
en daarmee de wereld. Het is natuurlijk ook altijd 
mogelijk om aan een van onze andere projecten mee 
te doen, die vaak in het teken staan van iets goeds 
doen, voor jezelf of voor en ander.

Inclusiviteit
Wij vinden het belangrijk dat iedere jongere durft 
te dromen. Dat jongeren voelen: ik kan dit, en ik ga 
ervoor. Op een plek waar iedereen zichzelf kan zijn 
en van andere ideeën kan leren. Wij geven trainingen 
over dit onderwerp op aanvraag, maar zetten ons 
zelf ook keihard in om een zo inclusief mogelijke 
organisatie te zijn. Door in onze sollicitatiegesprekken 
de Sterke Punten Methode in te zetten dwingen we 
onszelf om inclusief te zijn en proberen we zoveel 
mogelijk jongeren met verschillende achtergronden 
en kwaliteiten mee te laten doen aan onze projecten. 
Elk mens is divers en kan op die manier bijdragen 
aan inclusiviteit. Een project waar we zeer trots op 
zijn is de Rainbow Academy. Rainbow Academy is 
voortgekomen uit Niet Alleen Anders Academie, een 
succesvol offline trainingsprogramma, gericht op het 
stimuleren van jongeren die zich actief inzetten voor 
LHBTQI+- jongeren(organisaties). In 2021 breiden we 
de Rainbow Academy uit met een divers panel van 
ervaringsdeskundige jongeren die een klankbord 
vormen voor beleid op o.a. het terrein van emancipatie, 
(jeugd)zorg en onderwijs. Wij blijven werken aan 
inclusiviteit binnen onze organisatie, en hopen andere 
organisaties te inspireren.

Stem van jongeren
Niet praten óver, maar mét jongeren. Met verschillende 
programma’s gaan wij in gesprek met jongeren over 
lokale, nationale of internationale onderwerpen, en 
geven we jongeren een stem in de politiek. Het bestuur 
van NJR lobbyt op verschillende portefeuilles. Denk 
hierbij aan jongeren in de coronacrisis, het leenstelsel, 
structurele jongerenparticipatie en (mentale) 
gezondheid. Door een plek aan tafel te claimen wordt 
de stem van jongeren vertegenwoordigd daar waar 
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1. Actiever ingezet op de SDG’s. 
We hebben onze inzet op de Sustainable 
Development Goals voor het eerst expliciet gemaakt 
in ons beleidsplan en we hebben één van onze 
lidorganisaties, JKB, begin 2020 aangedragen als 
coördinator van één van de SDG Allianties. Dit is de 
eerste jongerenorganisatie als coördinator.

2. Meer onderlinge verbanden tussen projecten. 
Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen 
UUT en Hoofdzaken. Jongeren met ervaring in de GGZ 
hebben aan de gemeente Utrecht verteld wat er voor 
hen veranderde toen zij meerderjarig werden. Ook 
adviseerden de Utrechtse jongeren de gemeente over 
hoe dit beter georganiseerd zou kunnen worden.

3. Verbreding van het 
Jongerenvertegenwoordigingsprogramma. 
2020 was ook het jaar waarin de eerste 
Jongerenvertegenwoordigers op het thema 
Biodiversiteit & Voedsel werden verkozen. Van nu af 
aan zal er tijdens de Nacht van de VN dus ook altijd 
een nieuwe vertegenwoordiger op dit thema gekozen 
worden!

Op hoofdlijnen

4. Toegankelijkheid van het bestuur. 
Er wordt bij de NJR gewerkt aan de toegankelijkheid 
van het bestuur. We hebben als doel dat iedere 
jongere in Nederland zich zonder obstakels voor het 
bestuursjaar bij de NJR kan aanmelden. In 2020 is 
dan ook de vacatievergoeding verhoogd, waardoor 
de financiële drempel lager is geworden. Dit is een 
stap in de goede richting voor een zo inclusief mogelijk 
bestuur.

5. Het opzetten van een verkiezingscampagne. 
De NJR besloot in 2020 alles op alles te zetten om zo 
veel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen door 
een ijzersterke verkiezingscampagne op te zetten, 
genaamd Alles = Politiek. Deze campagne maakt 
duidelijk dat alles waar we in het dagelijks leven mee 
te maken krijgen, geregeld is door politiek. In 2020 
zijn de belangrijke bouwstenen voor deze campagne 
gelegd, waar in 2021 op door wordt gewerkt.

6. Vertegenwoordigen van jongeren in de 
coronacrisis. 
Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om binnen de 
nationale politiek de stem van jongeren door te laten 
klinken over de coronacrisis. We hebben de Jongeren 
Denktank Coronacrisis opgericht in samenwerking 
met het SER-jongerenplatform én minister-president 
Rutte geadviseerd over de maatregelen vanuit het 
jongerenperspectief.

Duurzaamheid
De toekomst is van de jongeren. We betrekken 
jongeren bij ontwikkelingen op duurzaamheid in 
ons land (en over de grenzen) en ondersteunen ze 
bij hun initiatieven om hieraan bij te dragen. Onze 
vier VN- jongerenvertegenwoordigers op Duurzame 
Ontwikkeling en op Biodiversiteit & Voedsel behartigen 
de belangen van jongeren voor een schone en leefbare 
werelden laten hun geluid horen bij de Verenigde 
Naties. De Jongerenvertegenwoordigers halen de 
input van jongeren in Nederland op door gastlessen 
en workshops te geven op scholen, evenementen 
te bezoeken en activiteiten te organiseren. Die 
input bespreken ze op internationale conferenties 
met politici en beleidsmakers. Zo wordt er op dit 
moment onderhandeld over een nieuw mondiaal 
akkoord voor biodiversiteit, met doelstellingen voor 
alle landen voor het komende decennium. Het sinds 
2020 nieuwe VN-jongerenvertegenwoordigersduo 
‘Biodiversiteit & Voedsel’ is daarbij betrokken en 
vertegenwoordigen Nederlandse jongeren bij de VN-
biodiversiteitsconferentie in Kunming, China. De VN-
jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling 
werken op dit moment samen met jongeren van over 
de hele wereld aan een verzoek aan het internationaal 
gerechtshof om advies uit te brengen over de 
rechten van toekomstige generaties in het licht van 
klimaatverandering, via een resolutie bij de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties. Beide duo’s 
worden ondersteund door de relevante ministeries op 
hun thema (LNV, EZk en BZ) en hun eigen werkgroep 
van vrijwilligers. Voor Biodiversiteit & Voedsel is dit 
de werkgroep Vroege Zaaiers en voor Duurzame 
Ontwikkeling is dit Jong & Duurzaam.

Naast ons Jongerenvertegenwoordigersprogramma 
zet NJR zich ook structureel in voor de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties 
in samenwerking met andere sectoren onder de 
noemer van SDG Nederland. Zo hebben we in 2020 
met andere koepelorganisaties onze inzet op een 
kabinetsbreed plan voor de SDGs gepresenteerd aan 
minister Kaag. Ook schrijven wij mee aan de SDG 
Rapportage die jaarlijks aan de Tweede Kamer wordt 
gepresenteerd op Verantwoordingsdag, waarbij we 
onze lidorganisaties om input vragen. Op deze manier 
zet de NJR jongeren in hun kracht om mee te werken 
aan hun eigen, schone en leefbare toekomst.

Thema’s in 2020
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Dit jaar was anders in vele opzichten, maar wat hetzelfde bleef 

zijn de hoogtepunten die we met elkaar mochten meemaken. 

Het blijft altijd moeilijk om die samen te vatten. Toch is het 

ons weer gelukt. Hieronder vind je een beknopte versie van de 

mooiste momenten van 2020.

januari

Start masterclass Besturen

2020 trapten we af met alweer de vierde editie van de succesvolle 

masterclass Besturen. De talentvolle jonge bestuurders van 

de jongerenorganisaties die lid zijn van NJR leerden veel van 

het mooie lijstje sprekers. Zo was de hoogste ambtenaar van 

het ministerie van VWS Erik Gerritsen van de partij, net als 

hoogleraar David Laws. Hierdoor leerden jonge bestuurders 

nog beter hoe ze een jongerenorganisatie besturen, waardoor 

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

Provinciestrijd Noord-Holland

Ook dit jaar gingen jongeren uit heel Noord-Holland met elkaar 

en met bestuurders van de provincie het gesprek aan. De 

jongeren kwamen met allerlei ideeën op thema’s die leven onder 

jongeren en de provincie Noord-Holland!

2020 nog één keer op repeat 

Provinciestrijd Noord-Holland

februari

Start Democratie & Jongeren

In februari namen we samen met prinses Laurentien en ruim 

honderd jongeren de hoogste etage van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken over op uitnodiging van minister Kajsa 

Ollongren. Het doel? Het opstarten van een traject dat ervoor 

zorgt dat jongeren in Nederland beter betrokken worden bij de 

politiek en beter gehoord worden in Den Haag!

maart

VER_diep

Na de eerste succesvolle editie van VER_nieuw in december, was 

het in maart tijd voor het vervolg. Tientallen professionals en 

beleidsmakers gingen in een intensief programma onder leiding 

van ons eigen NJR Expertisebureau, samenwerken op hoe ze zo 

goed mogelijk jongeren écht kunnen betrekken bij waar zij mee 

bezig zijn.

- Thuiswerken kan ook leuk zijn

Onze eigen communicatieafdeling ging op de eerste officiële 

thuiswerkdag van het jaar direct viral met een Zoomvideo en 

haalde zelfs Op1. En dat allemaal met een klein beetje liefde en 

een hoop wc-papier.en zich daarnaast tot een gelijkwaardige 

partner van het MDT-kernteam ontwikkeld.

Ons project Hoofdzaken mag ook niet ontbreken in maart. Voor 

Hoofdzaken heeft NJR een groep jongeren bij elkaar gebracht 

met psychische problemen die hiervoor een behandeling hebben 

gehad binnen de jeugd-GGZ. De groep geeft (zorg)professionals 

en beleidsmakers regelmatig een inkijk in de beleving van een 

jongere in een GGZ-traject. Zo ook binnen de aanbesteding 

van de specialistische zorg in de Gemeente Utrecht, die in 

maart van start ging. Het was een uniek traject waarbij het 

aanbestedingstraject door middel van co-creatie tot stand is 

gekomen en waarin álle stakeholders - en dus ook jongeren - op 

een gelijkwaardige manier zijn meegenomen.

VER_diep

VER_diep
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april

Projecten schakelen over naar online

In april wisten we dat we de komende tijd elkaar niet fysiek meer 

zouden kunnen zien, dus schakelen veel projecten over naar 

digitale alternatieven. Van Zoom, Teams en Whatsappgroepen 

tot een online focusweek georganiseerd door onze Changemaker 

Academy. En laten we de online tips op onze Instagram niet 

vergeten waarmee we jongeren door de lockdown hielpen. NJR 

stond allesbehalve stil!

mei

De Jargonbrigade is terug

Terug van weggeweest was dit jaar ook de Jargonbrigade: een 

groep jongeren die politici ter verantwoording riepen voor hun 

taalgebruik. Lilian Marijnissen (SP) won de Klare Taalprijs. Klaar 

Dijkhoff (VDD) gebruikte daarentegen te veel jargon en ontving 

de Zwetsprijs.

Rutte: “Kom met jullie ideeën”

In de persconferentie van 20 mei deed Rutte een speciale oproep 

gericht aan jongeren: “kom met je ideeën over de toekomst, juist 

nu zijn jullie heel erg nodig.” Dat kwam goed uit, want eerder 

die week vroegen we juist aandacht voor het feit dat de positie 

van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. We riepen 

op om jongeren meer inspraak te geven bij het bepalen van het 

beleid.

Jargonbrigade

Het nieuwe normaal
juni

Tijd voor nieuwe jongerenvertegenwoordigers

In juni was het tijd voor ons eerste grote event dat volledig 

gelivestreamed werd: Over de grenzen. Tijdens dit 

evenement speechte Madeleijn van den Nieuwenhuizen 

(op Instagram beter bekend als @zeikschrift) en Lianne 

de Bie (directeur Slow Food Youth Network). Ook werden 

twee nieuwe jongerenvertegenwoordigers verkozen. Het 

waren bijzondere verkiezingen, want voor de ene functie 

(Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken) was het de 

eerste keer dat de verkiezing publiekelijk was en voor de 

andere functie (Biodiversiteit & Voedsel) werd voor het eerst 

iemand verkozen.

Jongerenorganisaties op het Catshuis in gesprek met de 

minister-president 

Een kleine twee weken na de oproep van Rutte aan jongeren 

om met hun ideeën te komen, zaten we als Coalitie-Y voor het 

eerst aan tafel bij Mark Rutte om onze voornaamste zorgen 

over de coronacrisis met hem te delen. Daarna richtten we 

Denktank-Y op waarmee we jongeren mee lieten denken over 

oplossingen.

Campagne 25 jaar Nationaal Jeugddebat (NJD)

In de zomer was het feest: het Nationale Jeugddebat bestond 

een kwart eeuw! Om daar aandacht aan te besteden, lieten 

we in de maand voorafgaand aan het digitaal jeugddebat, 

op onze socials zien wat er allemaal van oud-NJD-deelnemers 

terecht is gekomen. Oud-deelnemers zijn o.a.: Thomas van der 

Vlugt (StukTV), Doutzen Kroes (topmodel), Emma

Wortelboer (presentatrice), Thyphoon (zanger), Abbey Hoes 

(actrice), Famta Genç (actrice) en een huidig bestuurslid van 

NJR: Koen Tuin!

juli

Digitale Jeugddebatten met bewindspersonen.

Na 24 edities moesten we het dit jaar anders doen. We konden 

NJD niet afsluiten door jongeren de Tweede Kamer te laten 

bestormen om daar met verschillende bewindspersonen 

en politici in gesprek te gaan. Omdat iedereen thuis moest 

werken, brachten we via grote Zoomvergaderingen de 

gesprekken met de verschillende fracties bij de jongeren zelf. 

De bewindspersonen? Die sloten vanachter hun laptop in Den 

Haag aan. Thema’s als eenzaamheid onder jongeren, pesten 

op scholen en de coronacrisis stonden tijdens de debatten 

centraal.

Digitale trainingen mentale weerbaarheid van Kopkracht

Midden in de zomer begon een digitaal traject bij ons project 

Kopkracht waarbij we een gloednieuwe training ontwikkelden 

die je gewoon vanuit thuis (vanaf je bank of bed, wat jij wilt!) 

kon volgen. De training was speciaal ontwikkeld voor jongeren 

tussen de 12 en 15 jaar en leerde jongeren hoe je ervoor kunt 

zorgen dat je goed in je vel zit en nog belangrijker: hoe je dat 

zo houdt.

Nieuw bestuur gaat van start!

We verwelkomen een nieuw 7-koppig bestuur dat een jaar 

lang aan het roer staat van NJR!

Kopkracht

25 jaar NJD
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Aandacht voor de jongeren

Jongeren 
begrijpen

mij!

JJongeongerren en 
begrijpen begrijpen 

mijmij!!

Klare 
Taalprijs
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augustus

Hoofdzaken groeit

In augustus startte de zoektocht naar een nieuwe lichting 

jonge ervaringsdeskundigen voor het NJR Hoofdzaken 

panel van jongeren die de geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ) aanpakken. Dat doen ze door ervaringen te delen met 

hulpverleners, beleidsmakers, bewindspersonen, onderzoekers 

en docenten. Meer dan 130 jongeren meldden zich aan!

Gezocht nieuwe VN Jongerenvertegenwoordigers

We startten de zoektocht naar nieuwe JV’ers voor de functies 

Duurzame Ontwikkeling, Mensenrechten & Veiligheid en 

Biodiversiteit & Voedsel met een online campagne.

september

75 jaar VN

De Verenigde Naties (VN) bestonden in september 75 jaar. Dat 

moest natuurlijk gevierd worden. In Nederland pakten we dat 

heel speciaal aan: onze eigen Jongerenvertegenwoordiger 

Hajar Yagkoubi (Mensenrechten & Veiligheid) werd 

uitgenodigd om samen met Koning Willem-Alexander de 

Nederlandse speech aan alle wereldleiders te doen, “gewoon” 

vanuit het Paleis.

Week van de jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie. Een ingewikkeld woord voor eigenlijk iets 

heel simpels: het betrekken van jongeren. Samen met 125Procent 

organiseerden we de Week van de Jongerenparticipatie waarin 

we een week lang succesverhalen en ervaringen deelden en 

bouwstenen voor succesvolle jongerenparticipatie lanceerden 

samen met een handige checklist voor alle jongeren die mee 

willen bepalen in hun gemeente.

Hoofdzaken groeit

JV-debat finalisten

oktober

Week van de VN

Bij NJR stond oktober traditiegetrouw in het teken van de 

Nacht van de VN. Hét moment waarop we nieuwe VN-

jongerenvertegenwoordigers kiezen na een week lang 

campagne voeren en stemmen verzamelen. De Nacht van 

de VN is ook de avond waarop we jongeren de kans geven 

om zich te verdiepen in de grote internationale uitdagingen 

van onze tijd. Van wapenhandel tot biodiversiteit en van 

conflictonderhandelingen tot vrouwenrechten: alles komt 

voorbij tijdens lezingen, paneldiscussies, workshops en 

debatten. Dit jaar was alles iets anders, omdat we volledig 

digitaal gingen. Daarom dit jaar niet één avond, maar een 

hele Week van de VN! De hele week pakten we uit met de 

tofste online workshops over mensenrechten, werken bij de 

VN, digitale media, de SDG’s, defensie, kopzorgen door de 

klimaatcrisis en nog véél meer! Deze week werd afgesloten 

door een liveshow vanuit Pakhuis de Zwijger waarin de drie 

nieuwe Jongerenvertegenwoordigers verkozen werden.
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november

Provinciale Jeugddebatten

In november barstten de Provinciale Jeugddebatten weer 

zoals vertrouwd los. Alleen reisden we dit jaar niet heel 

Nederland af, maar regelden we dat enthousiaste jongeren 

digitaal met elkaar en politici het gesprek aan gingen over 

maatschappelijke vraagstukken.

Aandacht voor mentaal welzijn

We lobbyden hard om ervoor te zorgen dat tijdens de 

nieuwe, strengere coronamaatregelen, er meer aandacht 

besteed werd aan de effecten op de mentale gezondheid van 

jongeren. En met resultaat, want het lukte ons om het in de 

persconferentie van begin november te laten benoemen door 

minister-president Rutte!

VER_nieuw editie 2

November sloten we af met de tweede editie van VER_niew: 

een event over betekenisvolle jongerenparticipatie. Online 

brachten we professionals en beleidsmakers bijeen. Door 

het uitwisselen van nieuwe inzichten rond betekenisvolle 

jongerenparticipatie ondersteunen we organisaties en 

overheden bij het opzetten van participatietrajecten. We 

inspireerden hen daardoor hoe je jongeren nog beter kunt 

betrekken bij het maken van beleid.

december

#DoeMijDieMelder met o.a. Diederik Gommers

Na weken hard werken lanceerden we in december een 

campagne rond de CoronaMelder-app. In #DoeMijDieMelder 

stelden we in korte video’s experts als o.a. intensivist Diederik 

Gommers, appdeveloper Hidde Schultze en ethisch hacker 

Zawadi Done kritische vragen over de CoronaMelder-app. 

Want hoe werkt die app eigenlijk en waarom kan hij bijdragen 

aan het terugdringen van de verspreiding van het virus?

Coronamelder-app

Banner VER_nieuw

JV-debat finalisten
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Projecten 2020

Studio bold
Ze hebben mij de kans en vrijheid gegeven 
om te groeien, geweldige maatschappelijke 
campagnes laten maken die iets betekenen voor 
Nederland en ze hebben mij kunnen begeleiden 
op een persoonlijke level. Hierdoor weet ik nu 
veel meer van mezelf en durf ik nieuwe projecten 
en ideeën te ondernemen. – deelnemer.

Jong Lokaal Actief
Mooi en belangrijk werk, fijn om dieper op de 
materie in te gaan. - deelnemer.

JOGG
Ik had niet verwacht dat de methode Design 
Thinking zó goed zou werken. Ik ga morgen 
meteen aan de slag met de nieuwe inzichten. - 
deelnemer.

UUT
Het is fijn om een keer je verhaal te vertellen en 
dat er ook werkelijk iets mee gedaan wordt! - 
deelnemer.

Young Impact
Door jongeren te helpen als impact coach heb 
ik hen geholpen de wereld een beetje mooier 
te maken. Ik heb hen echt zien groeien in hun 
zelfvertrouwen. – Impact coach.

Nationaal Jeugddebat
Ik vond het top hoe we betrokken bleven, en ik 
was super trots op mijn procesbegeleiders: ze 
deden er echt alles aan om het voor ons zo goed 
mogelijk te organiseren. – deelnemer.

Jongerenvertegenwoordigersprogramma
Bijzonder om het perspectief van andere jongeren 
mee te krijgen, en te ontdekken hoeveel ze soms 
wel en soms juist niet over duurzaamheid weten. 
Maar ook om hun kant van het verhaal te horen. 
- deelnemer.

Rainbow Academy
Het was inspirerend om zoveel jonge mensen te 
zien die bezig zijn met inclusie. - deelnemer.

Kopkracht
Ik vond het leuk om de workshop te geven, maar 
toch een beetje spannend. Mentale gezondheid 
is niet het meest besproken onderwerp, maar 
zeker belangrijk. Ik vond het dus spannend om 
zo’n onderwerp te begeleiden, maar vond het wel 
fijn dat zij er in de klas over geleerd hebben. - 
deelnemer.

Changemaker Academy
Toffe en leerzame teambuildingtraining, ik heb 
echt het gevoel dat wij er als bestuur een sterkere 
band door hebben. - deelnemer.

Hoofdzaken
Mijn highlight was toch wel het moment waarop 
ik terugkwam op een plek waar ik opgenomen 
heb gezeten op de crisisafdeling. Alleen was ik er 
deze keer niet voor een crisisopname, maar voor 
mijn ervaring in te zetten om de zorg te verbeteren. 
Dat moment was moeilijk en het voelde dubbel, 
maar het was ook heel bijzonder en ik was wel 
een beetje trots op mijzelf. - deelnemer.

Jongerenconsultatie Justitie & Veiligheid
Het voelt erg fijn om dit soort gesprekken bij mij 
thuis te doen. Een vertrouwde omgeving waar 
ik sneller mezelf kan zijn en open kan zijn! - 
deelnemer.

Verkiezingen VN Jongerenvertegenwoordigers
Het hoogtepunt van het verkiezingstraject was 
mijn finalespeech tijdens de Nacht van de VN. 
Door de trainingen van NJR had ik een duidelijk 
verhaal en wist ik wat ik wilde vertellen. Dat daar 
voor mij de mogelijkheid was om te spreken en te 
gaan staan voor iets wat ik belangrijk vind, dat er 
zo veel jongeren bij betrokken waren: hier had ik 
het gevoel impact te kunnen maken. Dat ik samen 
met alle andere jongeren kan gaan werken aan 
ónze toekomst! - winnaar verkiezingen.

-> Meer weten over deze projecten?                  

We hebben ze allemaal bij elkaar gezet in 

de projectenbijlage van dit jaarverslag.
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Zij maakten NJR

Medewerkers

Anne Rijnberg, Beau Schenk, Coco Peet, David Bulthuis, Esther Vloedgraven, Faraaz 

Ramdjanbeg, Felisha Aakster, Femke Twisk, Floor van Donkelaar, Folmer Speerstra, Franke 

Roor, Giulia Giacometti, Ilja Schurink, Isabeau Jensen, Isabelle Slijkerman, Jamila Barry, 

Jonneke Reichert, Judith Buitenhuis, Kirsten de Haas, Linda Janmaat, Lindsay Vogelzang, 

Lieke Smets, Madelein van der Ploeg, Marjolein Quist, Marloes Bos, Mirte Weller, Naomi den 

Besten, Nina Akollo, Sarah Beeftink, Nusret Musa, Sheila Rebel, Tanja Kuipers, Viona Kers-

Overeem, Zuheir Saad Eddin

Bestuur

Erben Oosting, Koen Tuin, Lara van Oostveen, Pia Termijn, Thyrza Zoons, Maurice Knijnenburg, 

Sara Langeveld, Floor Brands, Danielle Wagenaar, David Voss, Sarah-Devorah Poot

JV’s

Eefke vd Wouw, Hajar Yagkoubi, Hevien Dahly, Aoife Fleming, Mert Kumru, Eva Koffeman, 

Leverne Nijman, Evi Vet, Dennis Jansen, Manal Moussane, Veerle Pieters

Stagiaires

Benthe Bus, Blanca Muller, Emma Berndsen, Jan Vollebergh, Kaylee de Jong, Kiana Beijleveld, 

Kirsten van Es, Luna Gabriels, Michael van Gelder, Paresh Bulchandani, Sara Smit, Jahkini 

Bisselink, Anneroos Slendebroek, Camilla de Vries, Chiem ten Have, Luke Oosterbaan, Jurel 

Bakker, Jason Grissom, Jasper van de Zande, Jeruscha Neman, Jelle Driessen, Koen Vreekers, 

Finn Vullings, Linde Bouwman, Nino Storteboom, Maure Scheele, Michelle Raps, Muna 

jonkman, Maartje Hakstege, Maria Clara ten Hacken, Nina Blom, Sanne Timmermans, Steffan 

Wieringa, Tess van der Heide, Yaela Brandwijk
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In 2020 lieten we ons horen bij
OneWorld | Tweede Kamer | Ministerie van VWS, BZK, BZ, JenV, OCW, Defensie, LNV, SZW, EZK en 
IenW | SER Jongerenplatform | Child Friendly Cities | Kinderrechten-collectief | Voor de Jeugddag 
| Week van de VN | SDG Action Day | EU Youth Conferences | European Youth Forum | OPEN over 
depressie | #OpenUp | Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie | FunX | Nieuwsuur | NOS Stories | 
Volkskrant | Trouw | Zembla | AD | RTL Nieuws | NPO Zapp Klokhuis | Op1 | Parool | NRC Next | VPRO | 
Metro | Podcast ‘Betrouwbare Bronnen’ | EO | BNN VARA Make Holland Great Again | RTV Drenthe | 
De Gelderlander | Friesch Dagblad |Noordhollands Dagblad | Dagblad van het noorden | Brabants 
dagblad | Leeuwarder Courant | Omroep Groningen | Leidsch Dagblad | RTV Utrecht | De Stentor
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En nu verder

2020 was een jaar met uitdagingen. Aan de ene kant vierden we 

75 jaar vrijheid, aan de andere kant leerden we dat vrijheid niet 

vanzelfsprekend is.

Afgelopen jaar werd onze veerkracht op de proef gesteld. 

De onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, 

had natuurlijk ook zijn effect op onze projecten en mentale 

gezondheid. In 2020 toonden we aan dat iedereen een mentale 

gezondheid heeft en dat het belangrijk is hier actief mee bezig 

te zijn. Dit willen we in 2021 verder uitwerken. We willen niet 

alleen het nieuwe project Great Minds starten, we willen ook 

intern meer aandacht besteden aan mentale gezondheid. Over 

het algemeen hebben onze mensen meer ambitie dan ervaring 

en dus staan we voor een mooie maar grote uitdaging.

Naast alle uitdagingen zagen we ook kansen: online kun je nog 

meer mensen verbinden dan fysiek. Het was niet voor niets dat 

onze community op social media platforms is gestegen en dat 

we daar nog steeds positieve ontwikkeling zien. Deze lijn gaan 

we in 2021 doorzetten!

We kijken verder uit naar nieuwe sprintjes. Tijdens Sprint II zullen 

jongeren in vier maanden tijd werken aan hun persoonlijke 

ontwikkeling door middel van een leiderschapstraject en door 

vrijwilligerswerk te doen bij twee jongerenorganisaties. Het is 

niet alleen voor de deelnemers een leerzame ervaring. De frisse 

blik van jongeren zal NJR weer nieuwe perspectieven opleveren 

op bestaande thema’s.

Die frisse blik zullen we ook ongetwijfeld terugzien in twee 

pilots die in 2021 gedraaid zullen worden. Zo gaat de 

seksualiteitsraad invloed op intimiteit uitoefenen en zullen bij 

de pilot ‘jongereninitiatieven’ bestaande jongereninitiatieven 

met begeleiding leren hoe ze kunnen innoveren.

Al met al hebben we niet stilgezeten en zal aankomend jaar de 

springplank ook weer zijn werk gaan doen! Wil je meer weten 

over NJR in 2021? Check het Werkplan 2021!
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We hadden het niet kunnen doen zonder de support van:

Samen sterk zonder stigma, Wij Zijn Jong, BZK, Movisie, 
VWS, Young Impact, 125 Procent, JOGG, JOU, OCW, J&V, X11 
Utrecht, Albeda, ProDemos, COC Nederland, Curium, BZK, 
Jeugdhulp doen we samen, NOV, U-2BHeard, SZW, Raad 
voor de Kinderbescherming, Amadeus Lyceum Vleuten, 
Zadkine, 113 (hulplijn), EZK, Art. 1, ZonMw, De nieuwe 
wijkplatforms, Stichting Terra Nova, R-newt Tilburg, Stichting 
Boor, Deltion, Stichting Open Mind, LNV, A Bigger Circle, 
Cultuurhuis Kanaleneiland, Stichting de Werkshop, Stichting 
Netwerk Hoorn, Rijn IJssel, Kenniscentrum Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie, Cordaid, Childfriendly cities, VICE, Kamers 
met aandacht, Stichting Werk Incubator, Trimbos Instituut, 
UNOY, NJi, OneWorld, ConsultingKids, HvA, MBO Midden-
Nederland, Clingendael, De Rading, De Bascule/Levvel, PAX, 
Stichting Move, NCJ, Coronamelder App, Defensity College, 
Academie voor de stad, SGF, Earth Charter, Spoor 030, I&W, 
Koos Utrecht, IUCN, Academische Werkplaats Transformatie 
Jeugd Utrecht, ExpEx, Lab toekomstige generaties, JongWijs, 
SDG Nederland, Number 5 Foundation, SER, FNO, Labyrinth 
in Perspectief, MIND Young, #IKBENOPEN, GGZ en meer!
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Projectenbijlage

Het trainingsprogramma en de Rainbow Academy Week waren weer een enorm succes. Waar we vorig jaar nog een 
ééndaags event organiseerden, kozen we dit jaar – mede vanwege het feit dat we volledig digitaal gingen – voor 
een meerdaags online event. De trainingen over sociale media, suïcidepreventie, hulpvragen en meer werden stuk 
voor stuk positief ontvangen. We zien dat zowel jongeren zelf als mensen die werken met LHBTQI+-jongeren op de 
trainingen af komen, maar het merendeel van de deelnemers zijn LHBTQI+-jongeren die zelf een organisatie leiden 
als vrijwilliger of activiteiten organiseren voor deze doelgroep. Het is mooi om te zien hoe zij de skills die ze van ons 
aangereikt krijgen, weer inzetten in hun eigen netwerken. Zo besloten een aantal jongeren na het volgen van de 
training ‘Vergroot je Invloed’ tijdens de Rainbow Academy Week om zelf contact te leggen met gemeenteraadsleden.

Omdat fysieke trainingen dit jaar in het grootste deel van het jaar niet mogelijk waren, kozen we ervoor om 
verschillende online-trainingen te geven. Ook maakten we dit jaar stappen in de lobby. Zo zorgden we ervoor dat 
bij gesprekken over transgenderzorg bij het ministerie van VWS, jongeren met ervaringsdeskundigheid aan tafel 
konden aanschuiven. Dit leidde tot meer contact en meerdere gesprekken over dit thema, maar nog niet tot grote 
veranderingen in het gevoerde beleid.

We zijn ontzettend trots op het feit dat we hard door groeien en de Rainbow Academy een steeds bekendere naam 
binnen de doelgroep is. Ook zetten we erg in op volledige inclusie op het gebied van gender en afkomst.
Resultaten Opzet trainingsprogramma bestaande uit 6 verschillende trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor 
LHBTQI+-jongeren, waarbij de jongeren skills kregen aangereikt die ze vervolgens hebben ingezet (bv. Vergroot je 
invloed, suïcidepreventie of hoe ga je om met hulpvragen?) 200 – 300 deelnemende jongeren De organisatie van 
de – dit jaar online – Rainbow Academy Week vol met trainingen, workshops en inspiratie voor LHBTQI+-jongeren 
en mensen die met LHBTQI+-jongeren werken. Eén nieuwe training ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met 
Movisie Samenwerkingen met Movisie, COC Nederland, 113 en Voor De Jeugddag

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

Quotes
Deelnemer: “Het was inspirerend om zoveel jonge mensen te zien die bezig zijn met inclusie”
Samenwerkingspartner: “Het aanbod van de Rainbow Academy draagt bij aan een fijnere leefomgeving voor 
LHBTI-jongeren, doordat er wordt ingezet op empowerment van de jongeren en het bieden van kennis, houding en 
vaardigheden voor professionals die werken met deze doelgroep” (Movisie)

Rainbow Academy
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Verkiezingen JV’s en Week van de VN

European Youth Dialogue

Sprint Spint is de trotse samenwerking tussen NJR, CNV Jongeren, Jonge Klimaatbeweging, Studenten voor Morgen, 
IFMSA-NL en CHOICE in het kader van de maatschappelijke diensttijd met 40 deelnemende jongeren. Alle 40 jonge 
deelnemers (Sprinters) hebben gedurende het Sprint programma zich ingezet als vrijwilliger bij twee van de zes 
Sprint partnerorganisaties. Sprinters hebben trainingen gevolgd waarin persoonlijke ontwikkeling centraal stond. Zij 
kregen masterclasses van professionals die werken bij maatschappelijke organisaties met veel impact. Ook hebben 
ze werkbezoeken afgelegd bij maatschappelijke organisaties die een grote rol hebben binnen het politieke en sociale 
domein. Naast het doen van 80 uur vrijwilligerswerk per persoon en het meedoen aan bovenstaande bijeenkomsten, 
hebben Sprinters onder persoonlijke begeleiding gewerkt aan de ontdekking van hun sterke punten, het nemen van 
leiderschap en projectmatig werken. De opbrengsten van deze activiteiten hebben bewezen impact gehad, niet alleen 
op de deelnemers, maar ook op de deelnemende organisaties en in de samenleving.

In 2020 bereikten we ook een overeenkomst om Sprint de komende jaren als MDT-programma uit te blijven voeren. 
Hierbij schalen we op naar nog veel meer deelnemers en deelnemende organisaties. Dit programma Sprint-II is eind 
2020 opgestart.

Impact
Door Sprint hebben we meer jongeren betrokken bij maatschappelijke jongerenorganisaties. Deelnemers deden 
relevante kennis en vaardigheden op voor de eigen ontwikkeling (via trainingen, masterclasses van experts en 
werkbezoeken), bleven maatschappelijk betrokken en verbonden aan maasschappelijke (jongeren)organisaties.

In 2020 zijn de verkiezingen van de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordigers, met als finale de Week van de VN, 
ondanks de restricties door Corona, bijzonder goed verlopen. Er zijn boven verwachting veel aanmeldingen ingediend 
voor de functies en de kandidaten waren van hoog niveau. Eén succesvol voorronde-event dat fysiek kon plaatsvinden 
en thuis te volgen was via een livestream heeft geresulteerd in 6 sterke finalisten. Het waren er 6 in plaats van 4, 
omdat dit jaar de functie Biodiversiteit & Voedsel náást de al bekende functies voor Mensenrechten & Veiligheid en 
Duurzame Ontwikkeling aan het jongerenvertegenwoordigersprogramma is toegevoegd.

Vanwege Corona was een fysieke, inmiddels traditionele, Nacht van de VN niet mogelijk. Doordat we met dit event 
volledig digitaal moesten gaan, kregen we juist wel de mogelijkheid om extra goed stil te staan bij het 70-jarig 
bestaan van de VN, door online de Week van de VN te organiseren. Tijdens deze Week van de VN zijn er zo’n 500 
deelnemers geweest die online workshops van wel 12 verschillende organisaties hebben gevolgd. Een prachtig 
inhoudelijk programma waarbij jongeren een kijkje konden nemen in de wondere wereld van de Verenigde Naties. Ze 
konden meepraten en meedenken over thema’s die allemaal gekoppeld waren aan één of meerdere van de Sustainable 
Development Goals. Tijdens de Finale van de verkiezingen, de Nacht van de VN die op de laatste dag van de Week 
van de VN plaatsvond, zijn de 3 nieuwe jongerenvertegenwoordigers van de VN (elk op eigen functiethema) verkozen.

Al met al was het traject van de verkiezingen en de Week van de VN een groot succes waarbij vele jongeren hebben 
kunnen meepraten, meedenken en meewerken aan een betere wereld voor ons allemaal.

Met de workshops van Young Impact bieden we jongeren de tools om op hun eigen manier iets te betekenen 
voor hun omgeving. In 2020 hebben we in samenwerking met Young Impact ondanks Corona bijna 150 trajecten 
uitgevoerd en bijna 10.000 jongeren bereikt! Corona heeft ons geleerd hoe flexibel we als NJR zijn. Via ontwikkelde 
thuiswerkopdrachten, online workshops en lessen, online trainingen en het vermogen om snel te schakelen tussen ons 
fysieke en online aanbod hebben we duizenden jongeren kunnen inspireren en enthousiasmeren om – op een veilige 
manier – in actie te komen. Juist in zo’n crisistijd is het belangrijk om extra naar elkaar om te kijken, elkaar te helpen 
en de verbinding met elkaar te zoeken. Door Corona moesten we veel trajecten annuleren en toch hebben we ons doel 
van 150 uitgevoerde trajecten bijna gehaald!

We zien veel meerwaarde in fysiek bij elkaar komen om van elkaar te leren, maar weten nu dat we ook online middelen 
goed kunnen inzetten om efficiëntie aan te brengen in het programma en jongeren te bereiken die de wereld een beetje 
mooier willen maken. We zijn trots op de fijne samenwerking die we intern met elkaar hebben weten te behouden 
gedurende de overgang naar nieuwe samenwerking met stichting Young Impact, waarbij NJR zich nu uitsluitend richt 
op het werven, opleiden en coachen van vrijwillige trainers en impact coaches voor het programma. Zo is er gewerkt 
aan een kwalitatief, inhoudelijk en uitdagend programma voor trainers en impactcoaches, waarbij de opleiding zowel 
offline- als online kan worden verzorgd.

Impact
Dankzij de verkiezingen van de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordigers en de Week van de VN hebben kandidaten 
zichzelf en hun sterke punten beter leren kennen, weten ze hoe ze hun verhaal naar buiten kunnen brengen en andere 
jongeren daarbij kunnen betrekken. De jongeren zien de noodzaak van het sámen werken aan een betere toekomst 
en hebben het zelfvertrouwen gekregen om impact te maken. Ook gaven we met dit programma jongeren echt een 
stem, doormiddel van de functie Jongerenvertegenwoordiger. Jongeren hadden de mogelijkheid om met elkaar en 
via de jongerenvertegenwoordigers ook met (wereld)leiders te praten over hun toekomst en de toekomst van onze 
maatschappij en wereld.

Quotes
Eén van de juryleden tijdens de voorronde: “De kwaliteiten, kennis en toewijding van de kandidaten dit jaar zijn énorm 
hoog. Wat mij betreft voldoet iedereen in deze ruimte aan dat wat nodig is om een goede jongerenvertegenwoordiger 
te zijn!”.

Eén van de winnaars: “Het hoogtepunt van het verkiezingstraject was mijn finalespeech tijdens de Nacht van de 
VN. Door de trainingen van NJR had ik een duidelijk verhaal en wist ik wat ik wilde vertellen. Dat daar voor mij de 
mogelijkheid was om te spreken en te gaan staan voor iets wat ik belangrijk vind, dat er zo veel jongeren bij betrokken 
waren: hier had ik het gevoel impact te kunnen maken. Dat ik samen met alle andere jongeren kan gaan werken aan 
ónze toekomst!”

 Resultaten 
• In 2020 hebben 40 Sprinters het MDT-traject succesvol afgerond.
• 35% van de Sprinters blijft zich inzetten voor één van de Sprintorganisaties waar ze vrijwilligerswerk hebben 

verricht.
• Alle 40 Sprinters zijn door Sprint te weten gekomen wat hun sterke punten zijn en op welke manieren zij deze 

kunnen inzetten.
• In 2020 zijn er in totaal 8 trainingen, 8 masterclasses en 8 werkbezoeken geweest, verdeeld over twee 

Sprinttrajecten.

Resultaten 
• In totaal (bezoekers events + sollicitaties) 600 deelnemers.
• Ruim 10.000 uitgebrachte stemmen tijdens de finale.
• 1.000 online kijkers naar alleen al de finalelivestream tijdens de Week van de VN.
• 3 nieuwe VN Jongerenvertegenwoordigers.

Young Impact

Resultaten 
• 8996 jongeren in het reguliere programma (inclusief jeugdhulp + jongeren met een beperking).
• 575 mbo-studenten in het MDT-programma via 23 MDT-trajecten op twee onderwijsinstellingen.
• 123 trajecten uitgevoerd binnen het voorgezet-, middelbaar beroepsonderwijs, verschillende jongerenorganisaties 

op gebied van jeugdhulp en onderwijsinstellingen voor jongeren met een beperking.
• Werving, selectie, opleiding en begeleiding van 45 Young Impact trainers en 23 Impactcoaches. 
• Op twee grote mbo-instellingen geven we met ons MDT-programma invulling aan het thema burgerschap.
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Impact
In de workshops van Young Impact ontdekken jongeren hun sterke punten en denken zij na over wat zij zelf belangrijk 
vinden in de maatschappij. Ze ontdekken met welke thema’s en doelgroepen zij zich al bezighouden en waar zij 
iets aan bij kunnen dragen op een manier die dicht bij henzelf ligt. Young Impact zet een beweging in gang waarbij 
mensen iets voor elkaar overhebben.

Quotes
‘De peer-coach bracht nieuwe inzichten en had echt een voorbeeldrol. Hij kwam met ideeën waar ik zelf nooit aan 
had gedacht en zag kansen en mogelijkheden. Het was fijn om samen te kunnen optrekken met deze impact coach. Ik 
merkte een groot verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor we echt konden doorpakken!’ – docent Zadkine Rotterdam/
mbo instelling

‘Door jongeren te helpen als impact coach heb ik hen geholpen de wereld een beetje mooier te maken. Ik heb hen echt 
zien groeien in hun zelfvertrouwen.’ – Impact coach

Democratiefestival

In 2020 heeft het democratiefestival plaatsgevonden om meer bewustwording te creëren onder jongeren over onze 
democratie. Omdat het door corona niet mogelijk was om het in fysieke vorm uit te voeren is ervoor gekozen om 
het democratiefestival over te zetten naar een volledige online vorm en werd het Digital Democracy. Dit hebben we 
gedaan in samenwerking met ProDemos, Rijn-IJssel, Zadkine en Deltion college. Eén week lang kregen 900 jongeren 
online workshops over onze democratie en rechtstaat, werden wethouders, ministers en politici uitgenodigd voor 
Q&A’s en kregen de studenten de kans om in gesprek te gaan. Aan het eind van Digital Democracy kwamen de 
48 klassen samen om aan de hand van stellingen hun mening met elkaar te delen. Zo was het mogelijk om zelfs 
tijdens corona op een interactieve manier met elkaar in gesprek te gaan over wat onze democratie nou echt voor hen 
betekent.

Ik Ben Geweldig (IBG) is hèt programma voor jongeren die iets goeds willen doen, die hun buurt beter maken, het 
leven van anderen prettiger maken en zo zorgen dat de wereld er weer een stuk mooier uitziet. IBG heeft zich in 2020 
gefocust op meer verbinding. Door corona was het een enorme uitdaging om nog meer initiatiefrijke jongeren te 
vinden, te inspireren en support te geven. Jongeren ervaarden aan het begin van de pandemie dat ze inspiratieloos en 
lamgeslagen raakten. Met de inspiratie van aanvragen die toegekend werden, probeerden wij andere jongeren weer 
uit het dal te trekken en actief te maken, wat positief uitpakte. En prachtig waren de initiatieven om de eenzaamheid 
van anderen in coronatijd te helpen verdrijven. Zo hebben jongeren online bingo’s georganiseerd, spandoeken 
gemaakt om tegenover verzorgingshuizen op te hangen, online high tea’s gehouden en spokenword-avonden opgezet 
met een live stream.

In 2020 vonden wij dat jongerenparticipatie, verbinden en iets goeds doen voor een ander belangrijker dan ooit 
was. Dat hebben jongeren met hun creativiteit ook laten zien. Aan de hand van de actuele thema’s zijn er ook nog 
mooie initiatieven genomen: van een ‘jongeren-documentaire’ in het najaar over eenzaamheid onder jongeren, tot 
kerstpakketten voor dakloze mensen en een kerst live stream om mensen met elkaar te verbinden. Ondanks dat er 
heel veel activiteiten helaas niet konden plaatsvinden, zijn we toch nog geëindigd met 110 mooie en waardevolle 
initiatieven: van jongeren, vanuit hun hart, voor de mensen om hen heen.

Impact
IBG heeft zelfs in 2020, onder de bizar moeilijke omstandigheden, weer veel energie van jongeren weten te ontketenen. 
Daarmee is in buurten door heel Nederland zichtbaar geworden wat jongeren allemaal kunnen, hoe positief ze in 
het leven staan en wat er mogelijk is als je samen de schouders eronder zet. We verwachten dat we misschien al 
in 2021, maar zeker in 2022 kunnen oogsten wat we gezaaid hebben: een zich steeds verder uitbreidend web van 
jongereninitiatieven die Nederland mooier en prettiger maken.

Impact
Dit democratiefestival-programma is een lang lopende samenwerking van NJR met Prodemos, gesteund door het 
ministerie van BZK, en heeft weer een groot aantal jongeren aan het denken gezet over het belang van democratie en 
de invloed van democratie op hun leven. De methode om dit met MBO-studenten te doen is weer verder aangescherpt 
en verfijnd, zodat we de komende jaren hopelijk weer verkiezingsfestivals kunnen organiseren in verkiezingsjaren. 
Helaas is voor 2021 geen subsidie verleend vanwege corona. We staan echter klaar om in volgende jaren weer vol aan 
de slag te gaan met dit thema op mbo’s. Dit draagt bij aan meer democratisch besef onder een groep waar dat niet 
vanzelfsprekend is en die gemiddeld een lage opkomst laat zien bij verkiezingen.

Resultaten 
• 900 MBO-studenten zijn zich bewust geworden van het grote belang van een goed werkende democratie en 

rechtsstaat, van de vrijheden en mogelijkheden die dat biedt en van de fundamentele waarde dat zij gelijkwaardig 
zijn aan ieder ander in deze samenleving.

• Uit evaluatieformulieren blijkt dat de meerderheid niet het gevoel had dat de rechtstaat door corona onder druk 
staat. Ook vonden studenten dat ondanks de wereldwijde pandemie, mensen nog steeds hun rechten konden 
benutten zoals demonstreren en hun mening uiten. 

• Actuele onderwerpen als Black Lives Matter, coronacrisis en intelligente lockdown zijn besproken, met alle 
mogelijke overwegingen die je bij dat soort thema’s moet maken; 

• MBO-studenten kregen de kans hun eigen sterke punten en rol binnen de samenleving te ontdekken en verder 
vorm te geven, waarmee hun zelfrespect, zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde is gevoed. 

• Studenten kwamen in contact met mensen die ze normaal gesproken nauwelijks of niet spreken, zoals politici, 
waaronder minister Ollongren;

Resultaten 
• Het beoogde resultaat voor IBG was in 2020 om 180 toekenningen te behalen. Door corona is dit doel niet behaald 

maar hebben we in totaal toch nog 110 jongeren-initiatieven mogelijk gemaakt. 
• De initiatieven zijn uitgevoerd door ongeveer 600 jongeren.
• Met de initiatieven zijn ongeveer 10.000 mensen bereikt.
• Het netwerk van IBG-organisaties is fors uitgebreid, zodat er in corona-vrije tijden sterk en snel kan worden 

opgeschaald.

Quotes
“Onze rechtstaat is niet in gevaar, maar de coronamaatregelen zijn wel belemmerend. Een deel van onze vrijheid is 
afgenomen, vooral tijdens de semi-lockdown. Maar afgezien daarvan, hebben we zo goed als alles gedaan en kunnen 
doen, al helemaal nu de maatregelen alweer versoepeld worden” (student van Deltion)

Ik Ben Geweldig
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Maatschappelijke DiensttijdJongerenvertegenwoordigers

Zoals elk jaar zijn Nederlandse jongeren ook in 2020 weer tot op de hoogste niveaus in de wereld gezien en gehoord. 
Bovendien is ons jongerenvertegenwoordigersprogramma uitgebreid. Naast Mensenrechten & Veiligheid, Duurzame 
Ontwikkeling en Europese Zaken, is er nu ook een functie voor Biodiversiteit & Voedsel. Internationaal zijn er dus 
nog meer conferenties en thema’s waarop de stem van jongeren vertegenwoordigd wordt vanuit Nederland. Meer 
jongeren krijgen de kans om zich te ontwikkelen en in te zetten via de werkgroepen.

Dat was het goede nieuws. Maar 2020 was ook het jaar waarin maar weinig ging zoals we dat gepland hadden. 
Internationale conferenties werden afgelast, doorgeschoven, of gingen in een minimale online-versie door, waarbij 
soms gestreden moest worden voor ruimte voor jongeren. Bij het communiceren met jongeren in Nederland is veel 
zwaarder ingezet op social media, omdat veel van de gastlessen die we normaal altijd geven, niet door konden gaan. 
Ondanks alle obstakels zijn jonge vrijwilligers zich keihard blijven inzetten om met jongeren in gesprek te gaan en hen 
te vertegenwoordigen op het hoogste niveau. Waar het niet op de normale manier kon, werden alternatieven gezocht, 
bijvoorbeeld Heel Holland Hiket: deze ruim 500km lange wandeling door heel Nederland kon gewoon doorgaan 
omdat het buiten plaatsvond. Jongerenvertegenwoordigers en werkgroepleden werkten samen om dit grote project 
op te zetten, en op een creatieve manier jongeren mee naar buiten te nemen en het gesprek aan te gaan.

Verder is er veel geïnvesteerd in contacten bij ministeries. De betrokkenheid van jongeren krijgt steeds meer gewicht in 
Den Haag, dus we doen er alles aan om dat te verzilveren met nog meer input op nog meer thema’s. In 2020 lanceerde 
het ministerie van Buitenlandse Zaken de Youth at Heart strategy, waarvoor NJR input aanleverde. Om die strategie 
uit te voeren wordt een Jongerenadviescommissie opgericht, waarover NJR adviseerde. Jongerenvertegenwoordigers 
hebben voor het eerst met de EU-delegatie bij de VN samengewerkt aan het versterken van de positie van jongeren 
binnen VN-structuren. Op advies van jongerenvertegenwoordigers heeft een belangrijk samenwerkingsverband voor 
klimaatdoelstellingen een jongerenplan ontwikkeld. De minister van ontwikkelingssamenwerking is gaan werken 
aan een internationale coalitie van voorlopers op het gebied van jongerenparticipatie bij klimaatonderhandelingen. 
Jongerenvertegenwoordigers zetten bij de European Youth Dialogue op de agenda dat mediawijsheid in het 
onderwijs-curriculum moet in heel Europa, juist ook in de strijd tegen fake nieuws en desinformatie.

De maatschappelijke diensttijd heeft zich de laatste jaren bewezen als een unieke kans voor jongeren en 
vrijwilligersorganisaties. Daarom heeft NJR ook in 2020 weer nauw samengewerkt met het Ministerie van VWS aan 
een heel open proces van planvorming, waarin alle groepen jongeren en organisaties zijn betrokken, maar boven 
alles het jongerenperspectief centraal is blijven staan. Wat de maatschappelijke diensttijd zo uniek maakt, is dat het 
vanaf het begin helemaal is ingericht naar de wensen en behoeften van de doelgroep waarvoor het bedoeld is. Niet 
eerder is op zo’n grote schaal door de overheid gewerkt aan echte co-creatie met degenen voor wie het is, jongeren, 
en natuurlijk ook degenen die het allemaal moeten gaan regelen, de professionals. De energie die daarmee in de 
maatschappij is aangeboord, heeft gezorgd voor een sterk netwerk van jongeren en organisaties die samen werken 
aan de best mogelijke ontdekking van eigen talent voor jongeren, ontmoeting van mensen die elkaar normaal niet zo 
vaak ontmoeten en massale impact op de maatschappij, door activiteiten waarmee Nederland mooier en prettiger 
wordt gemaakt.

In 2020 hebben we het MDT-jongerenpanel versterkt, het jongerennetwerk vormgegeven en succesvolle strategieën 
voor het benaderen en betrekken van jongeren gedeeld in het MDT-netwerk. Er is een pilot gestart voor de MDT-
Academie, een portal waarop alle MDT-jongeren online trainingen kunnen volgen. Hiermee willen we nog meer 
impulsen geven aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren die deelnemen. Een MDT doen, moet niet alleen een 
onvergetelijke ervaring zijn, maar ook een enorme boost geven aan eigen kunnen en zelfvertrouwen. Tot slot hebben 
we ook nog grootse plannen ontworpen voor de structuur van MDT in de toekomst, als we uit de experimentele fase 
zijn en volop draaien; MDT kan een blijvende infrastructuur zijn waar de maatschappij heel veel baat bij heeft, als 
we het goed inrichten tenminste. In 2021 presenteren we onze plannen binnen het MDT-netwerk, dat samen aan de 
toekomst werkt.

Impact
Door het project Jongerenvertegenwoordigers is de stem van jongeren meegenomen in de besluitvorming op nationaal, 
Europees en VN-niveau. Daarmee is het beleid wat meer in lijn gebracht met de behoeften en wensen van jongeren en 
met de verwachtingen die zij hebben van hun toekomst.

Quotes
“Bijzonder om het perspectief van jongeren mee te krijgen, en te ontdekken hoeveel ze soms wel en soms juist niet over 
duurzaamheid weten. Maar ook om hun kant van het verhaal te horen.”

Resultaten 
• 8 jongerenvertegenwoordigers.
• 5 werkgroepen.
• 49 vrijwilligers.
• 12.000 jongeren bereikt door jv’s. 
• 10 internationale conferenties bezocht.

Resultaten 
• Een jongerenpanel van 25 leden dat volop getraind en ondersteund is.
• Het jongerenpanel heeft op alle mogelijke manieren input gegeven aan de beleidsmakers en professionals die 

aan MDT werken.
• Werkbezoeken aan MDT-projecten, bijdragen aan events, meetups voor MDT-jongeren.
• Support aan organisaties in het MDT-netwerk voor omschakelen naar online werken en het als organisatie 

bereiken van de doelgroep jongeren.
• Communicatie op social media over de belevenissen van jongeren bij MDT 
• Online sessies om ideeën van jongeren te verzamelen over hoe we kunnen omgaan met corona-problemen, die 

gedeeld zijn met beleidsmakers en het netwerk.
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Impact
Er is met de vormgeving van MDT een toch wel heel vernieuwende werkwijze voor de overheid neergezet: èchte co-
creatie, focus op netwerkvorming en zelfsturing, een centrale rol voor degenen waar het allemaal voor is (jongeren in 
dit geval), focus op de behoeften van die doelgroep in plaats van op een systeem, steeds blijven leren en meebewegen 
met nieuwe ervaringen en nieuwe ontwikkelingen, durven leunen op de energie van professionals die het allemaal 
moeten gaan doen, etc. Alleen dat al is reden voor NJR om aan dit bijzondere project bij te willen dragen: als je bepleit 
dat jongeren heel stevig betrokken moeten zijn bij alles wat hen aangaat, dan moet je er ook alles aan bij willen 
dragen als die uitdaging door de overheid wordt aangenomen. Wat we in dit proces ervaren en leren, kan ons verder 
helpen bij andere ministeries, op andere thema’s en met andere netwerken.
Daarnaast zien we dat de feitelijke impact van MDT op jongeren ook groot is. Met name jongeren die de kansen niet 
cadeau krijgen in onze maatschappij, maken gebruik van MDT en ervaren het als een enorme stimulans. Dat matcht 
met de doelstelling van NJR om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de mogelijkheid om changemaker 
te zijn, voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld. Hoe meer jongeren dat ervaren, in aanraking komen met de 
kansen die onze maatschappij te bieden heeft en weten hoe ze daarop kunnen instappen, dan is dat enorme winst 
voor NJR en ons netwerk van jongerenorganisaties. Maar bovenal voor de maatschappij.

De Changemaker Academy groeit steeds meer uit tot hét opleidingsinstituut voor jongeren die betekenis willen hebben 
voor de maatschappij. De Academy ondersteunde in 2020 bijna 1100 jonge changemakers om zich te ontwikkelen 
en impact te maken; binnen onze lidorganisaties, onze projecten en in samenwerking met externe organisaties. 
Trainingen die veel werden aangevraagd; Storytelling, Vrijwilligersmanagement, Effectief vergaderen, Teambuilding, 
Presenteren en Vergroot je Invloed. In 2020 heeft de Changemaker Academy ingezet op het innoveren en digitaliseren 
van haar aanbod. De Changemaker Academy heeft laten zien dat het een uniek project is en ondanks corona effectief 
bijdroeg aan de ontwikkelingen in de samenleving om jongerenparticipatie te op een hoger niveau te tillen.

NJR is uitgegroeid tot het grootste jongerennetwerk van Nederland. Door dit netwerk van jonge changemakers 
en hun organisaties te onderhouden, te versterken en uit te breiden, zorgt NJR voor een infrastructuur waardoor 
jongeren steeds meer impact kunnen hebben, in onze democratie en in onze samenleving. Jeugdbeleid en het naleven 
van kinderrechten is voor een groot deel bij gemeenten ondergebracht, maar landelijke jongerenorganisaties zijn 
onmisbaar om jongeren op lokaal niveau te supporten en om op maatschappelijke vraagstukken ook nationaal 
en internationaal invloed te hebben. Door deze landelijke organisaties te versterken, met elkaar te verbinden en 
ook te verbinden met nieuwe jongerenorganisaties, -initiatieven en -projecten, vervult NJR een belangrijke rol voor 
Nederlandse jongeren.

Resultaten
Meer dan 100.000 jonge changemakers werden in één netwerk verenigd. Jongeren hadden toegang tot 
beleidsbepalers en bestuurders op alle niveaus. Er is inbreng geleverd aan invloedrijke platforms als SER en VNG, 
aan tal van ministeries, in alle provincies en tientallen gemeenten. Ook politieke contacten zijn benaderd over tal van 
onderwerpen. In 2020 is intensief met de Rijksoverheid gesproken over de gevolgen van corona en nagedacht over 
manieren om het zo dragelijk mogelijk te houden voor jongeren. NJR heeft samen met allerlei partners voor elkaar 
gekregen dat langdurige steun voor jongeren is toegezegd, voor de periode na corona. Er is wat dat betreft geweldig 
veel aandacht en goodwill voor jongeren geweest bij de politiek. Via de SER is geagendeerd dat het leenstelsel nu 
ècht niet meer kan, wat inmiddels ook door de politiek is omarmd. Met de directie Jeugd van VWS is opgetrokken 
om binnen veel meer ministeries te zorgen voor structurele betrokkenheid van jongeren, wat nu steeds meer van de 
grond komt. Met het ministerie van BZK en de Number 5 Foundation is intensief gewerkt aan plannen om jongeren 
veel directer bij onze democratie te betrekken. Jongerenorganisaties zijn gesteund en er is onderling kennis gedeeld. 
Concepten, methoden en producten voor het werken met jongeren zijn ontwikkeld en verspreid binnen de jeugdsector. 
Voor communicatie met jongeren zijn vernieuwende concepten en methoden ontwikkeld en verspreid door Studio 
bold, ons eigen changemaker-reclamebureau dat door jonge creatievelingen wordt gerund.

Impact
De inbreng van jongeren is terecht gekomen op plekken waar het er echt toe doet. Dat heeft een multipliereffect 
aan maatschappelijke impact gehad: die betrokkenheid van jongeren vergroot hun slagkracht en zelfvertrouwen, 
maar bovendien leidt het tot beter beleid met positievere effecten voor jongeren, dus meer kansen en voorzieningen 
waarvan ze gebruik kunnen maken. Steeds meer vanuit ons netwerk gevormde changemakers zijn opgestaan en 
hebben hun schouders eronder gezet om onze samenleving en wereld beter en mooier te maken.

Studio bold is dé springplank voor creatief talent. Een concept waarbij een mediateam van jongeren online content 
produceert vóór jongeren. Het mediateam produceert campagnes die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren 
over onderwerpen die hen aan het hart gaan. Afgelopen jaar hebben zij aan diverse campagnes gewerkt om 
jongeren te bereiken, betrekken en bewegen. In 2020 hebben meer dan een miljoen jongeren kennis gemaakt met de 
campagnes van bold. De grotere projecten waar studio bold veel voor heeft gedaan, waren de verkiezingscampagnes 
en evenementen Week van de VN en Over de Grenzen. Nu de evenementen door corona plaatsvond via livestream, 
was de online experience extra belangrijk. Studio bold nam de regie over de huisstijl, visuele uitingen en promotie van 
deze verkiezingscampagnes en evenementen.
Daarnaast was de Coronamelder App campagne ook een groot en interessant project voor bold. Zij hebben daar 
eigen onderzoek kunnen doen naar de bekendheid van de Coronamelder App en de kritische vragen die daaruit 
kwamen kunnen stellen aan experts, waaronder intensivist Diederik Gommers en ethisch hacker Zawadi Doné. Studio 
bold creëerde de campagne van onderzoek en concept tot eindproduct. Dit resulteerde in een serie van toffe online 
video’s.

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

Quotes
‘Ze hebben mij de kans en vrijheid gegeven om te groeien, geweldige maatschappelijke projecten laten maken die iets 
betekenen voor Nederland en ze hebben mij kunnen begeleiden op een persoonlijke level. Hierdoor weet ik nu veel 
meer van mezelf en durf ik nieuwe projecten en ideeën te ondernemen.’ – deelnemer

Netwerk van jonge changemakers

Studio bold

Changemaker Academy

Resultaten 
• 8 social mediacampagnes (#ikbenopen, de Coronamelder App, NJD 25 jaar, 5 tips, Focusweek, de Jargonbrigade, 

Destigmatisering Hoofdzaken en ‘Hands On’ mbo rolmodellen campagne).
• 2 aftermovies (MDT, NJD 25 jaar). 
• 2 promotiefilm (bestuur, NJD 25 jaar). 
• 2 verkiezingscampagnes en evenementen (Week van de VN en Over de Grenzen). 
• 10 projecten bediend.
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Resultaten 
• Een pool van 36 trainers en opleiders.
• Academy met 73 verzorgde trainingen voor 1100+ jonge changemakers zoals jonge bestuurders, 

jongerenvertegenwoordigers, trainers, werkgroepleden, vrijwilligers en andere jongeren die een actieve rol 
hebben binnen onze lidorganisaties, onze projecten, jongerenorganisaties en -initiatieven.

• Een leerlijn voor alle jonge changemakers in Nederland. Er is een unieke trainingsportal opgezet waarbinnen 
onder meer de persoonlijke ontwikkeling van onze trainers centraal staat. Via deze portal bieden we e-learning 
modules aan, die nu ook voor andere projecten binnen NJR wordt ingezet.

Resultaten 
• 10+ Kennisdelingsactiviteiten met relevante organisaties voor jeugd en beleid
• 2 participatietrajecten voor professionals (VER_diep Communities of practices) rond jongerenparticipatie en 

specifieke sectoren in samenwerking met ons programma Kinderrechten & Jeugdzorg;
• 4 workshops voor relevante organisaties voor jeugd en overheden (o.a. Raad voor de Rechtspraak, I&W, SOS 

Kinderdorpen);
• 4 opgeleverde opinieonderzoeken met 1292 geconsulteerde jongeren (Gelijke kansen, Eenzaamheid onder 

jongeren, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Duurzaam vervoer);
• 1 Innovatietraject met de ontwikkeling van een video m.b.t. succesfactoren in het werken met jongeren
• 1 Landelijk online Design Thinking programma met 3 events en met deelname van lokale JOGG-regisseurs en 

JOGG-beleidsmedewerkers uit 7 gemeenten, waarbij er is ingezoomd op het beoogde effect, strategie en de 
activiteiten van jongerenparticipatie binnen de lokale JOGG-aanpak rond gezondheidsvraagstukken;

• 1 set van (draft) Handvatten voor het betrekken van jongeren in de context van de lokale JOGG-aanpak die 
concreet toepasbaar zijn voor de JOGG-regisseurs;

• 2 Landelijke NJR offline/online events (VER_nieuw & VER_diep) voor circa 150 professionals en vertegenwoordigers 
van overheden

Resultaten 
• 9 (online) dialoogsessies / interviews / consultaties met 100+ jongeren in achterstandsposities
• 1 nationale jeugddialoog tussen jongeren en beleidsmakers (o.a. over arbeidsmarkt)
• 1 expertmeeting voor het KRC over jongerenparticipatie
• 2 bijdragen aan kennisbijeenkomsten VWS en de Week van de Jongerenparticipatie
• 2 Europese jeugdconferenties in Kroatië en Duitsland (met inhoudelijke inputs ter voorbereiding)

Impact 
De Changemaker Academy heeft in 2020 vol ingezet op innovatie en digitalisering. De gloednieuwe online portal wordt 
nu ingezet in de begeleiding en opleiding van trainers. De resultaten waren zo positief dat we gedurende het jaar 
dit uitgebreid hebben naar de Maatschappelijke Diensttijd en het Nationaal Jeugddebat. Het vormt de uitvalsbasis 
voor een strak opleidingsprogramma, de Leerlijn Changemaking, ontwikkeld voor trainers en andere changemakers.

Quotes 
“Toffe en leerzame teambuilding training, ik heb echt het gevoel dat wij er als bestuur een sterkere band hebben” JOB

EU Youth Dialogue

Expertisebureau Jeugdparticipatie & Onderzoek (incl. JOGG-samenwerkingsprogramma)

Met de EU Youth Dialogue gingen we op zoek naar ideeën, ervaringen en standpunten van jongeren over jeugdbeleid 
en issues die daarin voor hen belangrijk zijn. We realiseerden focusgroepen en dialoogactiviteiten in gemeenten, 
instellingen en tussen jongeren en organisaties en beleidsmakers. De JV’s Europese Zaken verzamelen daarnaast nog 
eens van honderden jongeren input via gastlessen en jongerenevents. De uitkomsten hiervan vormden de basis voor 
de Nederlandse inbreng tijdens de EU-jeugdconferenties in 2020 waarmee we een bijdrage leverden aan het benutten 
van het enorme potentieel in Europa aan inzichten, ideeën en succesmethodes op het gebied van jeugdbeleid en 
jongerenparticipatie.

In dit project richtten we ons op de modernisering en professionalisering van de jeugdsector, met als rode draad 
het maximaal benutten van het potentieel van jongeren. Door onderzoek peilden we de meningen, ervaringen en 
ideeën van een dwarsdoorsnede van de Nederlandse jongerenpopulatie op basis waarvan we statements maken en 
adviseren naar belangrijke beleidsmakers en professionals. We organiseerden vanuit een landelijke aanpak een mix 
van activiteiten waar professionals, lagere overheden, ministeries en maatschappelijke organisaties de werkzame 
principes van betekenisvolle jeugdparticipatie aangereikt kregen om zo de volgende stap te zetten naar meer impact 
en effectiviteit. Alle inzichten en uitkomsten werden uitgelicht op ons online platform www.njr.nl/expertisebureau.

Impact
Telkens vonden we weer nieuwe manieren om door te gaan met onze activiteiten, bijvoorbeeld het VER_diep traject 
waarin we werkten met online communities of practices van professionals en sleutelfiguren. We experimenteerden 
met nieuwe methodes om continu in te kunnen spelen op de behoeften van deelnemers. En dat dit aanslaat zien we 
terug in de toenemende vraag naar onze expertise, de interesse die er is voor onze activiteiten en succesfactoren en 
de mate waarin we er in slagen om bestaande partnerschappen te verdiepen en nieuwe te vormen met organisaties 
die ons aanvullen.

Quotes
“Lang geleden dat ik zo’n interactieve en inspirerende webinar heb bijgewoond” (reactie na VER_diep)
“Ik had niet verwacht dat de methode Design Thinking zó goed zou werken. Ik ga morgen meteen aan de slag met de 
nieuwe inzichten” (deelnemer JOGG-traject)

Impact
Jongeren hebben hun mening kunnen vormen en delen over jongerenparticipatie & democratie op lokaal, regionaal, 
landelijk en Europees niveau. Deze input is meegenomen naar de Europese Commissie om zo verbonden te worden 
met de Europese Jeugdstrategie.
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Hoofdzaken

Jong Lokaal Actief

Jongerenconsultaties ministerie Justitie en Veiligheid

Resultaten 
• Deelname van 58 ervaringsdeskundige jongeren, met in 2020 nieuwe aanwas, hogere diversiteit van de groep en 

nieuwe impulsen vanuit NJR voor hun coaching en begeleiding;
• 63 activiteiten op lokaal, sectoraal en nationaal niveau (overheid en politiek) i.c.m. een investering in 

partnerschappen met bestaande en nieuwe organisaties.

Resultaten 
• 1 Interactieve website met tips, inspiratie en succesvoorbeelden over jongerenparticipatie in gemeenten, met

• 1 Week van de Jongerenparticipatie met interactieve programma’s en 100+ deelnemers (jongeren, lokale en 
landelijke professionals en beleidsmakers), met als deelresultaten:

Mentale gezondheid onder jongeren is een hot topic. Bijna wekelijks verschijnt er wel een artikel over jongeren met 
burn-outs, de jeugd-GGZ of stress onder studenten. Veel jongeren worstelen hiermee. NJR vindt het belangrijk dat 
hier geen taboe op rust. Door ons project Hoofdzaken staat het jongerenperspectief steeds meer centraal in beleid 
rondom mentale gezondheid van de jeugd. De ambassadeurs van het project Hoofdzaken zijn jongeren die zelf weten 
hoe moeilijk het kan zijn om een psychische kwetsbaarheid te hebben. De afgelopen jaren hebben zij zich ingezet om 
beleid en uitvoering een stevige impuls te geven. Hoe? Door in gesprek te gaan met jongeren, docenten, toekomstige 
en huidige hulpverleners, lokale en nationale beleidsmakers, politici, onderzoekers, ouders en vele anderen. Door 
daarin mensen met hun lef en openhartigheid over hun verhaal te raken en te inspireren. Ook in 2020 hebben we 
jongeren begeleid om hun unieke input te bieden, mee te denken en kansen te zien vanuit hun ervaringen en zo beleid 
beter aan te laten sluiten. Onze droom blijft: persoonlijke, mensgerichte zorg voor jongeren die dit (tijdelijk) zo hard 
nodig hebben.

Samen met het ministerie van JenV hebben we in 2019 en 2020 gewerkt aan betekenisvolle jongerenparticipatie 
binnen hun beleidsprocessen. Jongeren die met Justitie te maken hebben (gehad), leverden hun input op vraagstukken 
als toeleiding naar opleiding en werk en op hoe de Raad voor de Kinderbescherming de jongeren(perspectieven) 
onderdeel kan maken van het werk dat zij doet. Samen met lokale (uitvoerings)partners werkten we toe naar een 
passende aanpak voor jongerenparticipatie die niet alleen direct tastbare resultaten opleverde, maar ook duurzaam 
kan worden ingebed binnen beleidsprocessen van JenV. Door aan te sluiten bij diverse jongerennetwerken en 
sleutelorganisaties hebben wij verhalen opgehaald die even kwetsbaar als krachtig zijn. De uitwisseling over deze 
verhalen en ervaringen zijn leermomenten geweest, voor beleidsmakers, professionals maar zeker ook voor onszelf. 
Dit is belangrijk om verder op te pakken: door oog te hebben voor de behoeften en omstandigheden van jongeren, 
kunnen we een dynamiek stimuleren waarmee JenV en jongeren het beste uit elkaar naar boven halen. Dat jongeren 
ook zelf aangeven hier als een peer een rol in te willen spelen versterkt onze ambitie om verder te gaan op de 
ingeslagen weg.

− Input van 40 gemeenten en 15 jongerenraden
− Online verzamelplek met info over jongerenparticipatie in gemeenten
− Online bestand met succesvoorbeelden (bouwstenen)
− 10 visuals / online content met projectuitkomsten en ander ondersteunend materiaal voor lokaal actieve   
    jongeren en gemeenten / professionals;
− projectpagina op www.NJR.nl, waar informatie aantrekkelijk en vindbaar is voor jongeren, gemeenten en            
      professionals

− Introductie en toelichting 10 bouwstenen voor succesvolle jongerenparticipatie.
− Verdieping in achtergrond en proces bouwstenen.
− Handvaten voor het concreet toepassen van de bouwstenen (zowel voor jongeren als gemeenten en professionals)
− Netwerkvorming en uitwisseling.

Jong Lokaal Actief was een initiatief van NJR en 125 %. Het initiatief stimuleerde 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 125Procent de handen ineen voor sloegen en met succes, ondanks corona. Dit deden we via een 
mix van online activiteiten gebaseerd op jarenlange ervaring en door het inspelen op waar de energie zit bij mensen 
en organisaties.

Impact
Aangezien het vraagstuk van mentale gezondheid(bevordering) zo actueel is en dat ook de komende jaren blijft, is 
het NJR er alles aan gelegen om hier haar impact zo groot mogelijk te maken. En dit geldt zeker ook voor jongeren 
die weten wat het betekent om een (ernstige) psychische kwetsbaarheid te hebben of ervaring met de (jeugd)GGZ. 
De komende jaren zal de druk op de (jeugd)GGZ toenemen en is het van belang dat de ondersteuning en zorg die er 
geboden wordt, ook de juiste is. Het inzetten van ervaringskennis is daarbij cruciaal: jongeren weten wat er nodig 
is en helpen professionals om de juiste zorg te bieden. Daarnaast draagt Hoofdzaken bij aan het bespreekbaar 
maken van mentale gezondheid onder jongeren via media-optredens en als gezicht van toonaangevende landelijke 
campagnes. Samen leidt dit een enorm bereik onder jongeren en het algemene publiek, maar evengoed tot beleid en 
-uitvoering dat kwalitatief sterker wordt en kan rekenen op meer draagvlak en legitimiteit.

Quotes
“Mijn highlight was toch wel het moment waarop ik terugkwam op een plek waar ik opgenomen heb gezeten op de 
crisisafdeling. Alleen was ik er deze keer niet voor een crisisopname, maar voor mijn ervaring inzetten om de zorg te 
verbeteren. Dat moment was moeilijk en het voelde dubbel, maar het was ook heel bijzonder en ik was wel een beetje 
trots op mijzelf.”

Impact
De online landingspage is uiteindelijk doorontwikkeld tot een interactieve website, waar verschillende doelgroepen 
(jongeren in actief in lokale context, maar ook in regionale/landelijke context; én professionals) kennis en inspiratie 
vandaan halen. Juist in tijden waar digitaal samenwerken de norm is wordt er veelvuldig naar de website 
doorverwezen. Met het project Jong Lokaal Actief hebben we zowel lokaal actieve jongeren begeleidt en versterkt, 
we hebben jongeren die de intentie hebben actief te worden gestimuleerd en concrete aanknopingspunten gegeven 
en we hebben overheden geïnspireerd om de juiste randvoorwaarden voor betekenisvolle participatie te faciliteren

Quotes
Over de Week van de Jongerenparticipatie:
“Mooi en belangrijk werk, fijn om dieper op de materie in te gaan”

Over de Bouwstenen:
“Duidelijk en overzichtelijk met een aantal frisse invalshoeken”
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Resultaten 
• 169 jonge deelnemers (incl. opstart 2019)
• 5 gastlessen, 1 inputsessie, 1 groepsgesprek, 3 focusgroepen, 2 individuele interviews.
• Realisatie van filmmateriaal door Studio bold i.s.m. deelnemende jongeren.
• 1 Adviesrapport gericht op betekenisvolle en duurzame jongerenparticipatie binnen JenV op basis van 

geconsulteerde jongeren.

Resultaten 
• We namen deel aan de DG JUST study on child participation in political and democratic life. Een onderzoek 

voor het KRC, Eurochild en de EU over kinderparticipatie en democratie. We organiseerden hiervoor 3 online 
consultaties, 3 individuele interviews en 1 groepsinterview onder 15 jongeren;

• We verzamelden input vanuit jongeren in gesloten settings voor een nieuw wetsvoorstel over de rechtspositie van 
jeugdigen in geslotenheid en namen deel aan inputsessies van de ministeries van VWS en JenV;

• We organiseerden een speciale VER_diep jeugdzorg. Een co-creatietraject met 3 groepssessies en 1 eindsessie 
waarbij 10-15 professionals in de jeugdsector met elkaar in een community of practice werkten aan het verbeteren 
van (succesfactoren voor) jongerenparticipatie binnen de jeugdzorgsector;

• We namen deel aan het Kennispraktijknetwerk Residentiële Jeugdzorg (netwerk van onderzoekers en professionals 
in de praktijk binnen de gesloten jeugdzorg) met meerdere online meetings om het jongerenperspectief naar 
voren te brengen bij het her-ontwikkelen van de ‘Speerpuntenagenda Residentieel’;

• We organiseerden 2 roundtables met meer dan 30 thema-experts over kinderrechten en mentale gezondheid en 
kinderrechten en jongerenparticipatie, die als bijdrage van NJR is opgenomen in de NGO-rapportage voor het 
VN-Kinderrechtencomité.

• Ook namen we deel aan het samenwerkingsverband Generation Youthcare (netwerkinitiatief jongeren voor 
jeugdzorg), waarin we als NJR optrekken met onze lidorganisatie JWB, ExpEx en Jongwijs. We leverden input 
voor de online corona-page van het NJi, input voor de nieuwe wet jeugdigen in geslotenheid en een bijdrage 
voor de Voor de Jeugd Dag 2020, waarbij ook werd gewerkt aan een jongeren-Agenda met topprioriteiten voor 
verbetering van de jeugdzorg/jeugd-ggz.

Impact
Door de samenwerking, met onze aanpak van een set van consultatiemethoden die vooral leunde op een 
vertrouwensrelatie opbouwen en het aansluiten bij waar jongeren al zijn, in combinatie met ons adviesrapport, 
hebben we JenV inzicht gegeven in de weg naar betekenisvolle jongerenparticipatie. Waarbij we echt hebben kunnen 
laten zien wat jongeren het ministerie te bieden hebben, met al hun ideeën en commitment voor een betere toekomst.

Quotes
’’Het voelt erg fijn om dit soort gesprekken bij mij thuis te doen. Een vertrouwde omgeving waar ik sneller mezelf kan 
zijn en open kan zijn!’’

Wie weet er meer van wat er in de jeugdzorg goed gaat en beter moet, dan jongeren met ervaring in de 
(justitiële) jeugdzorg zelf? In dit project deelden juist deze jongeren hun ervaringen en ideeën tijdens consultaties, 
dialoogprogramma’s en inspraaktrajecten. Omdat jeugdgevangenissen en gesloten instellingen door corona hun 
deuren nagenoeg dicht hielden voor externe programma’s, hebben we qua aanpak een alternatief programma 
uitgedacht en neergezet. De kern hiervan was om toch de inbreng van jongeren te verzamelen via onze directe lijnen 
met jongeren en de mensen die met hen werken en op allerlei verschillende manieren deze input neer te leggen 
op plekken waar dat zinvol en nodig is. Ook werkten we intensief samen met andere jongerenorganisaties in het 
samenwerkingsverband Generation Youthcare, en investeerden we in nieuwe partnerschappen en co-creatie tussen 
professionals en experts.

Kinderrechten in de jeugdzorg (incl. Netwerkinitiatief jongeren voor jeugdzorg)
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Impact
Met onze activiteiten hebben we professionals en beleidsmakers waardevolle input kunnen leveren om de kwaliteit 
van zorg en het leefklimaat in instellingen te verbeteren. NJR heeft zich volop in kunnen zetten voor ontwikkelings- 
en mensgericht jeugdzorgbeleid dat samen met jongeren, zorgprofessionals en bestuurders en gemeenten wordt 
ontwikkeld en gerealiseerd. Daarnaast bleven we ons inzetten om de belangrijkste uitkomsten/aanbevelingen van 
onze VN-Jongerenrapportage te pushen zodat ook via die weg de belangrijkste knelpunten in de jeugdzorg op de 
agenda staan van de Nederlandse overheid en de VN.

Impact
In onze ogen zou dit programma in omvang wel 1000 keer zo groot moeten zijn. We zien dat jongeren, zowel de 
peertrainers als de jongste deelnemers van 12-14 jaar, ontzettend nieuwsgierig zijn naar het thema mentale gezondheid 
en er meer dan ooit voor open om hierover met elkaar in gesprek te gaan en écht iets voor elkaar willen betekenen. 
Peers geven aan dat zij de openheid en ondersteuning toen zij tussen 11 – 14 jaar oud waren erg hebben gemist en 
hun rol maakt een enorme verbinding tussen jongeren in een klas/groep mogelijk.
We werken dan ook verder aan uitbreiding en groei, maar ook om maatwerk te kunnen leveren en om de ingezette 
digitalisering van het programma een impuls te geven. Vanuit dit programma worden ook de activiteiten rond mentale 
gezondheid van NJR in de media en richting de overheid en politiek gevoed en ondersteund.

Quotes
‘Ik vond het leuk om de workshop te geven, maar toch een beetje spannend. Mentale gezondheid is niet het meest 
besproken onderwerp, maar zeker belangrijk. Ik vond het dus spannend om zo’n onderwerp te begeleiden, maar vond 
het wel fijn dat zij er in de klas over geleerd hebben.’

Impact
Het Nationaal Jeugddebat is geen debatwedstrijd met winnaars en verliezers, maar biedt jongeren die niet politiek 
actief of betrokken zijn een life-changing experience waarbij ze diepte ingaan op voor hen prangende vraagstukken 
en daarvoor in debat gaan met provinciale en landelijke politici. In 2020 ontstonden er bovendien interessante 
follow-ups, waarin jongeren van het NJD deelnamen aan focusgroepen met verantwoordelijken rond ‘Eenzaamheid’ 
en ‘Grenzen aangeven’ om de ideeën tot uitvoering te brengen.

Quotes
“Ik vond het top hoe we betrokken bleven, en ik was super trots op mijn procesbegeleiders, ze deden er echt alles aan 
om het voor ons zo goed mogelijk te organiseren” Wat vond je goed aan het online NJD? “Het feit dat jullie jongeren 
de kans geven om de wereld een stukje beter te maken :)”

Met dit programma bevorderden we jongerenparticipatie binnen de samenleving en richting beleid en uitvoering rond 
mentale gezondheid en de bevordering daarvan onder jongeren. Was daar voor Corona al alle reden toe, met Corona 
is het een van de belangrijkste vraagstukken geworden waar NJR aandacht aan wil besteden. Juist het stimuleren 
van jongerenparticipatie binnen onderwijs, de wijk en online is nu cruciaal; dan pas krijgen we het perspectief van 
verschillende groepen jongeren helderder en geven we jongeren zelf een rol om hier een positieve rol in te spelen. En 
de beste methode daarvoor is in onze ogen een peer2peer aanpak die Kopkracht zo uniek maakt. In 2020 hebben 
we nauw opgetrokken met organisaties als Stichting Samen Sterk zonder Stigma, onderwijsinstellingen en het 
jongerenwerk. Daarnaast hebben we verdere aansluiting gevonden 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.

In 2020 bestond het Nationaal Jeugddebat 25 jaar en we keken uit naar een bijzondere jubileumeditie. En bijzonder 
werd het: na 12 Provinciale Jeugddebatten met een recordaantal deelnemers nodigden we circa 130 jongeren uit op 
basis van inzet en sterke punten hun provincie te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Na het trainingsweekend in 
maart moesten we ineens omschakelen naar 100% online uitvoering. Via een Zoomverbinding met ‘hun’ bewindspersoon 
ging iedere fractie alsnog in debat. In die 4 Nationale Jeugddebatten kwam alles waar we het hele jaar, offline 
en online, naartoe hadden gewerkt samen en het was prachtig om te zien hoe de energie van de deelnemers van 
het scherm af spatte. De onderwerpen waren; ‘Je eigen grenzen aangeven’ met minister Slob, ‘Duurzaam vervoer’ 
met staatssecretaris Van Veldhoven, ‘Onrechtvaardige behandeling’ met minister Koolmees en ‘Eenzaamheid onder 
jongeren’ met minister De Jonge. In alles wat de deelnemers meemaakten, werden 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.

Vanuit onze Trainerspool werden door jonge trainers honderden jongeren getraind in het ontdekken en ontwikkelen 
van hun aanleg en sterke punten. Ook werd de link gelegd naar het vergroten van praktische vaardigheden om sociale 
impact te hebben. Een belangrijk onderdeel van het aanbod van de Trainerspool was het ROC Werkt programma. 
Samen met onze partner Deloitte hebben wij jarenlang een programma voor studenten van een aantal grote ROC’s 
verzorgd om ze te ondersteunen om sturing te geven aan hun eigen leven door ze antwoord te helpen geven op 
vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. In 2020 is het ROC Werkt programma doorontwikkeld maar is 
het door corona niet tot uitvoering gekomen. We hebben dit jaar dan ook aangegrepen om te investeren in methode-
ontwikkeling en nieuwe partnerschappen voor de post-corona periode.

Kopkracht

Resultaten 
• 49 jonge Kopkracht-ambassadeurs zijn opgeleid en actief.
• Ontwikkeling van online aanbod en doorontwikkeling van offline programma’s.
• Circa 450 jonge deelnemers aan Kopkracht-programma’s (online en offline)
• Een stakeholders- en verspreidingsprogramma, met deelname aan 4 netwerkbijeenkomsten rond mentale 

gezondheid, ervaringsdeskundigheid, sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs en online lesstof voor 
het thema mentale gezondheid.

Resultaten 
• 12 Provinciale Jeugddebatten (incl. Jongerenstrijd Noord-Holland)
• 4 online Nationaal Jeugddebatten tussen 4 bewindspersonen en circa 100 deelnemende jongeren.
• 676 deelnemers in de provincies.
• 22 procesbegeleiders en 9 trainers.

Resultaten 
• Tijdens OGZ Onderwijsbeurzen (digitale Voorlichtingsactiviteiten) zijn 3 online sterke punten trainingen verzorgd 

met circa 250 deelnemers
• Binnen NJR is een werkgroep gelanceerd dat zich richt op de doorontwikkeling van onze Sterke Punten methode, 

zowel voor extern als intern gebruik (in het kader van talentontwikkeling en HRM)
• Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden verkend met Camp Cool (een initiatief dat zich in doe-weken richt op 

de empowerment van jonge nierpatiënten) en met bijvoorbeeld een gemeente als Hollands Kroon (gericht op een 
lokaal ontwikkelprogramma en talentontwikkeling). We hopen in 2021 dit soort interessante nieuwe wegen weer 
te kunnen bewandelen

Nationaal Jeugddebat (incl. Jongerenstrijd Noord-Holland)

Trainerspool & ROC Werkt
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Young Impact
Impact
Door de Trainerspool gaat veel aandacht gaat uit naar persoonlijke ontwikkeling van jongeren en hoe zij hun vleugels 
uit kunnen slaan en hun plek kunnen vinden in een snel veranderende wereld. Dit project draagt bij aan dat we 
initiatieven nemen en deze aan ons binden die de essentie willen raken en op voorsprong blijven om jonge individuen 
sterker en onze samenleving toekomstbestendiger te maken.

Impact
We zien dat jongeren die deelnemen aan projecten als UUT, waarbij er een grote focus ligt op persoonlijke groei 
van de deelnemers en de maatschappelijke waarde die zij creëren, zich achter de kinderrechten-ambitie scharen en 
dit uitdragen onder de mensen om hen heen. De waarde hiervan is dat jongeren zien en laten zien dat hun inbreng 
waardevol is, gewaardeerd wordt en dat beleidsmakers in een jonge, moderne setting een jongerenperspectief 
krijgen op vraagstukken die binnen of onder de verantwoordelijkheid van de gemeente spelen. Een mooie mix van 
inhoud, diversiteit en inhoudelijke jongerenparticipatie.

Quotes
‘’Het is fijn om een keer je verhaal te vertellen en dat er ook werkelijk iets mee gedaan wordt!’’

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. Om aan te sluiten op de ambities 
die beschreven staan in het Collegeakkoord heeft UUT in 2020 de koerswijziging die we in 2019 zijn ingeslagen 
doorgezet. Zo zijn wij gegroeid tot een modern jongerenproject dat ieder hoekje van de Utrechtse samenleving 
kent. Via onze ingangen onder jongeren en lokale partners en sleutelfiguren zijn we actief op zoek gegaan naar 
vraagstukken die onder jongeren in achterstandsposities spelen. Voorbeelden hiervan zijn de 18-/18+ problemen 
binnen de jeugdzorg, inburgeraars die aansluiting zoeken bij hun leeftijdsgenoten, het stage tekort op het MBO en 
jongeren in coronatijd. Via maatwerk-inspraaktrajecten zijn we met jongeren samen gekomen tot visie/ voorstellen 
voor veranderingen of aanpassingen in beleid en uitvoering, vanuit hun perspectief als ervaringsdeskundigen. UUT 
is daarnaast ook 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.

Het project Mediawijsheid & Digitaal burgerschap en het project Young Leaders zijn helaas in 2020 niet doorgegaan, 
omdat er geen ruimte binnen de organisatie was om hier werk van te maken. Daarnaast bestonden er voor deze 
projecten ook geen directe financieringskansen, wat ook een reden is voor het niet-doorzetten.

UUT

Mediawijsheid & Digitaal burgerschap en Young Leaders

Resultaten 
• 5 maatwerk-inspraaktrajecten met 100+ jongeren die in achterstandsposities opgroeien.
• Aanjagen van ambities op het vlak van kinder- en jongerenrechten, onder meer via het delen van onze expertise 

binnen hun Denktank Kinderrechten en als medeorganisator van een online kinderrechten-event.
• Het opbouwen en verduurzamen van bestaand en nieuwe samenwerkingen met meer dan 15 partners in de 

gemeente Utrecht!
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