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Als jonge generatie blijven we aan de weg 

timmeren en onze voet tussen de deur steken totdat 

we serieus betrokken worden. 2022 is daarvoor 

een belangrijk jaar. Een nieuw kabinet begint haar 

werk, in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen 

en na de coronacrisis is onze samenleving toe aan 

herstel. We hebben het voldoende gehoord: de 

coronacrisis heeft een vergrootglas gelegd op de 

problemen die al veel langer speelden. En laten we 

eerlijk zijn: er zijn flink wat uitdagingen die op ons 

wachten en deze zijn nog een stuk groter geworden 

omdat in Nederland te veel problemen vooruit zijn 

geschoven. Maar we kunnen niet langer problemen 

voor ons uit blijven schuiven. Jongeren hebben een 

stabiele basis nodig en die is op veel terreinen 

weggevallen. We moeten daarom aan de slag met 

het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, 

het klimaatbeleid, racisme, kansenongelijkheid en 

de mentale gezondheidscrisis.

Jongeren dragen de verantwoordelijkheid voor 

hun eigen toekomst. We zitten niet te wachten 

totdat anderen de problemen voor ons oplossen, 

maar gaan zelf aan de slag. We willen meedoen. 

Dit is ook het moment om vaart te maken en van 

onze denkkracht en energie gebruik te maken. 

Dat we als jonge generatie niet stilzitten was de 

afgelopen jaren heel duidelijk. Zo werkten we met 

allerlei jongerenorganisaties samen in de Jongeren 

Denktank Coronacrisis, die het kabinet adviseerde 

op de thema’s waarop jongeren de grootste 

zorgen hadden door de coronacrisis: onderwijs, 

arbeidsmarkt, woningmarkt en klimaatbeleid. We 

mochten bij de informateur langskomen tijdens de 

formatie voor het nieuwe kabinet na de Tweede 

Kamerverkiezingen. Daarnaast kwamen we met 

het SER Jongerenplatform met een belangrijk 

voorstel voor het studiefinancieringsstelsel: terug 

naar een basisbeurs.

Namens het hele bestuur 21-22,

Maurice Knijnenburg

Voorzitter Nationale Jeugdraad

Met onze projecten bereikten we afgelopen 

jaar weer tienduizenden jongeren, in coronatijd 

natuurlijk veelal online. Jongeren deden 

geweldige dingen voor hun omgeving via 

ons stimuleringsprogramma Ik Ben Geweldig, 

ervaringsdeskundigen die de GGZ willen 

verbeteren lieten van zich horen, een grote 

groep jongeren deed mee aan het Nationaal 

Jeugddebat en onze jongerenvertegenwoordigers 

waren overal te vinden.  Jongeren waren actiever 

dan ooit om hun stem te laten horen en lieten zien 

dat zij klaar zijn voor verandering. Wat ons betreft 

is het heel duidelijk: het is tijd voor verdere actie. 

2022 moet het jaar worden waarin we samen het 

tij gaan keren. Daar werken we vanuit NJR weer 

hard aan. Dat doen we met de tientallen projecten 

die we uitvoeren, we gaan met ons bestuur en 

jongerenvertegenwoordigers weer fysiek het land 

in, praten met jongeren in heel Nederland, zijn bij 

meer beleidstrajecten betrokken dan ooit tevoren 

en hebben van het gemeentehuis bij jou om te 

hoek tot aan Den Haag – en zelfs tot aan de EU 

en de VN aan toe – invloed op beleid dat jongeren 

aangaat.

2022 gaat een belangrijk jaar worden waarin 

we vol inzetten op herstel na corona en aan 

de slag gaan met het verstevigen van de 

stabiele basis die we als jongeren zo nodig 

hebben om volledig tot ons recht te komen en 

ons optimaal te ontwikkelen. Onze focus zal 

liggen op mentale gezondheid, de belangrijke 

gemeenteraadsverkiezingen, kansengelijkheid, 

de versterking van onze netwerkpositie en het 

verder bouwen aan een stabiele organisatie om 

onze ambities ook in de komende jaren waar 

te maken. In dit werkplan 2022 lees je hoe we 

dat komend jaar gaan doen. Hebben we je 

nieuwsgierig gemaakt? Lees dan snel verder en 

laat je verrassen. Wij kijken in elk geval enorm uit 

naar het komende jaar!
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Wij vormen een netwerk

NJR bestaat uit bijna 40 

lidorganisaties. Deze leden zetten 

zich in voor uiteenlopende thema’s 

en doelgroepen. Doordat onze leden 

verschillende expertises hebben, 

beschikken we over een enorm 

netwerk aan kennis en ervaringen. 

Lidorganisaties kunnen elkaar 

voorzien van informatie en elkaar 

verder helpen waar nodig. Daarnaast 

hebben we bijna 30 projecten voor 

jongeren uit heel Nederland én ruim 

400 samenwerkingspartners met 

wie we veel contact hebben: een 

enorme bron van informatie, kennis 

en ervaringen. Samen vormt dit het 

enorme netwerk van NJR.

Wij hebben een unieke 
positie

Dagelijks werken en spreken wij met 

allerlei jongeren. Zowel in ons netwerk 

als via onze projecten. De ervaring en 

kennis die we daarmee opdoen, geven 

ons een unieke positie. Wij weten wat 

er speelt en wat belangrijk is. Wij zien 

welke kansen en uitdagingen er voor 

onze generatie liggen en nemen deze 

mee naar gemeenteraden, de Tweede 

Kamer en de Verenigde Naties. We 

inspireren bestuurders, beleidsmakers 

en professionals met echte verhalen 

en komen met oplossingen die werken. 

Op die manier vormen wij de schakel 

tussen het dagelijks leven van jongeren 

en de vormgevers van beleid.

De taal van NJR

Wat wij doen en waar we voor staan, 

moet begrijpelijk zijn. Voor iedereen. 

Toch kan het zijn dat onze woorden niet 

in iedereens woordenboek staan. Of dat 

verschillende uitleg ervan mogelijk is. 

Daarom beginnen we dit werkplan met 

het toelichten van een paar woorden die 

je hierna tegenkomt.

Wij zijn de springplank van de nieuwe 
generatie

NJR gelooft dat alle jongeren sterke punten hebben! Door 

jongeren een veerkrachtige springplank te bieden, kunnen 

ze een sprong (en daarmee het verschil) maken. Ook kunnen 

jongeren voor elkaar die springplank zijn: jonge trainers 

en changemakers laten andere jongeren ontdekken waar 

ze goed in zijn en zo brengen we elkaar verder. Om dit te 

faciliteren, werkt NJR met de Sterke Puntenmethode. Dit door 

NJR ontwikkelde spel geeft inzicht in waar je talenten liggen 

en wat je belangrijkste waarden zijn. Zo weten jongeren hoe 

Onze droom

Wij dromen van een wereld waarin alle 

jongeren zich thuis voelen en het beste 

uit zichzelf kunnen halen. 

Waarin ze zichzelf weten te omarmen en 

positieve impact hebben op elkaar en 

op hun wereld.

Jongeren: iedereen van 12 tot 

en met 29 jaar.

Jongerenorganisaties: organisaties van, 

voor en door jongeren.

Changemakers: jongeren die iets goeds 

doen voor anderen, de wereld mooier 

maken.

Sterke punten: de skills waar je blij van 

wordt en energie van krijgt als je ze 

inzet, iedereen heeft ze.

Missie: waarom we bestaan en waar we 

vol voor gaan.

Waarden: daar waar we voor staan en 

waar we naar handelen.

Lobby: op plekken zijn waar invloed en 

mogelijkheden bestaan, waar wij zaken 

fiksen voor jongeren.

zij hun doelen kunnen verbinden aan deze inzichten. Dit is een 

radicaal andere manier van talentontwikkeling dan wat het 

onderwijs biedt. Daar ligt de focus nog op de onvoldoende 

die zo snel mogelijk omgezet moet worden in een zes. Wij 

focussen liever op de acht die een negen of een tien kan 

worden. Zo bereiden we jongeren voor om vanuit hun kracht 

en dromen bij te dragen aan hun eigen wereld!

6 7



8 9

Onze missie 

Wij dragen bij aan onze droomwereld door te zorgen dat:

1. Jongeren ontdekken wie ze zijn en ervaren wat ze kunnen om zichzelf zo 

goed mogelijk ontwikkelen.

2. De maatschappij zo ingericht wordt, dat jongeren hun stempel op de 

wereld kunnen drukken.

Ons karakter

Als organisatie hebben we zelf ook 

sterke punten waar we in uitblinken 

en waarden die altijd voorop staan. 

Deze sterke punten en waarden vormen 

samen ons karakter.

Sterke punten

Als NJR zijn wij sterk in motiveren, 

netwerken en onderzoeken.

Motivator - wij zien de waarde van 

iedere jongere en zorgen dat ze dat 

zelf ook zien.

Netwerker - wij verbinden ons met 

iedereen die in onze droom gelooft en 

daaraan wil meebouwen. 

Visionair - wij kijken vooruit: jongeren 

staan aan het roer van de toekomst. En 

wij zorgen dat ze daar met de juiste 

skills staan!

Waarden

Onze waarden leggen uit waar we 

voor staan en hoe we ons gedragen. 

Onze sterke punten uitdragen doen we 

namelijk op onze heel eigen manier: 

grensverleggend, vrolijk en gefocust.

Grensverleggend - we laten bestaande 

regels en ideeën makkelijk los als ze 

niet meer goed werken. We spelen snel 

in op veranderingen en proberen graag 

iets nieuws. We zien mensen, geen 

labels.

Vrolijk - we doen mooi en dankbaar 

werk en daar kunnen we alleen maar 

vrolijk van worden. Die energie brengen 

we ook over op anderen.

Gefocust – wij staan aan, geven niet op 

en hebben van alles in huis om grootse 

dingen te bereiken.

Zo doen we dat

We hebben een paar duidelijke uitgangspunten voor ons 

werk. En uit de praktijk blijkt dat deze unieke mix gewoon 

goed werkt.

De sterke punten van jongeren staan in onze activiteiten altijd 

centraal, omdat die de meest persoonlijke weg bieden naar 

zelfvertrouwen en succes.

We practice what we preach: ook voor iedereen in onze 

organisatie staan de sterke punten centraal.

We zijn er voor alle jongeren. Jongeren die ons niet weten 

te vinden, zoeken we gewoon zelf op. Van scholen, tot 

buurthuizen, de GGZ en jeugdgevangenissen: wij zijn er.

We bieden ruimte om te ervaren, leren en fouten te maken: 

alleen zo kun je de springplank van de nieuwe generatie zijn. 

Daar gaan we dan ook voor: een veilige sfeer waarin dit altijd 

mag en kan.

We brengen jongerenorganisaties bij elkaar. Samen staan we 

sterk!

Jongeren die tegen problemen zijn aangelopen, helpen we om 

die ervaringen te delen. Met ons en met mensen die de invloed 

en de mogelijkheden hebben om er iets aan te veranderen.

Belangen van jongeren staan altijd voorop in onze lobby. Wel 

is één van die belangen om onze samenleving eerlijk te maken 

voor iedereen. Dus voor alle generaties.

We blijven niet hangen in wat fout of onmogelijk is, maar 

zoeken juist naar wat wel kan. 

Met ongeveer drie miljoen jongeren in Nederland, zijn er veel 

meer initiatieven nodig. We zijn dus blij met iedere organisatie 

die aan hetzelfde werkt als wij.

Dit zijn we niet

Duidelijkheid is key. Jongeren, onze 

leden en partners moeten weten 

wat zij wel en niet van ons kunnen 

verwachten. Zo weten we wat we aan 

elkaar hebben.

Wij zijn geen politiek gekleurde 

organisatie. NJR is er voor jongeren 

met totaal verschillende overtuigingen. 

Maar we werken voor het algemeen 

belang, dus voor ideeën die daar 

tegenin gaan is geen plaats bij ons.

Wij zijn geen expert in thema’s, maar in 

het betrekken van jongeren 

bij die thema’s.

We zijn geen voorraadkast met 

jongeren waar we af en toe een blik uit 

kunnen opentrekken. Wel zijn we bereid 

om tijdens het gehele proces mee te 

denken over hoe anderen jongeren 

kunnen betrekken.

Wij zijn niet de stem van alle 

Nederlandse jongeren. Die bestaat 

namelijk niet. Wat wij doen is zorgen 

dat de stem wordt gehoord van veel 

verschillende jongeren en van jongeren 

met relevante ervaringen.

Wij zijn geen meningenfabriek. 

Meningen zijn makkelijk en gratis te 

produceren. Ervaring, twijfel en lef 

kosten meer inspanning en 

hebben meer inhoud. 

Daar hechten we waarde aan.
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Werelddoelen

In alles wat we doen, draagt NJR 

bij aan een betere wereld. In 2015 

hebben 192 landen die aangesloten 

zijn bij de Verenigde Naties, ingestemd 

met doelstellingen om onze aarde 

en maatschappij leefbaar te houden 

op allerlei vlakken, de zogeheten 

Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Deze doelen vormen een kompas voor 

uitdagingen overal ter wereld. Denk 

hierbij aan armoede, ongelijkheid, 

klimaatverandering en werkloosheid. Er 

zijn zeventien doelen waar elk mens op 

een manier mee te maken heeft en aan 

kan bijdragen. Ook de impact die NJR 

maakt, draagt bij aan het bereiken van 

deze doelen.

In de afgelopen twintig jaar heeft 

NJR een voortrekkersrol gehad in het 

stimuleren van initiatieven gericht op 

klimaat en duurzaamheid. Nu steeds 

meer andere partijen zich hierop 

richten verleggen wij onze focus de 

komende paar jaar naar de volgende 

werelddoelen:

SDG 4: beter onderwijs

Dit doel richt zich op de ontwikkeling 

van jongeren. Als NJR vinden we het 

heel belangrijk dat jongeren ontdekken 

wat hun sterke punten zijn en de 

mogelijkheden krijgen om daarin te 

groeien. Bij NJR denken we vanuit je 

kracht, niet vanuit je zwakte. NJR zet 

zich zowel via projecten, onze Sterke 

Puntenmethode als via onze lobby 

in om ervoor te zorgen dat zoveel 

mogelijk jongeren de kans krijgen om 

hun sterke punten te ontdekken en 

skills te ontwikkelen.

SDG 16: vrede, justitie en sterke 

instituties

Dit doel richt zich op vrede, justitie en 

sterke publieke instituties. Dit doel gaat 

voor ons over een plek én stem aan 

tafel voor de mensen die het besluit 

aangaat, zeker als het jongeren betreft. 

NJR zet hierop in met lobby, maar 

ook met verschillende projecten zoals 

Hoofdzaken, het Nationaal Jeugddebat 

en onze jongerenvertegenwoordigers.
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Het jaar 2021 was het eerste jaar 

van ons meerjarenbeleidsplan dat 

tot 2023 loopt. Dit was natuurlijk 

een heel raar jaar vanwege alle 

uitdagingen die corona met zich 

meebracht. Uiteraard hakten net 

als bij veel andere organisaties 

ook bij ons de coronamaatregelen 

er goed in. Zo reisden onze 

jongerenvertegenwoordigers niet 

de wereld over naar belangrijke VN 

of EU-conferenties om het geluid 

van jongeren te laten horen, maar 

moesten zij hun werk vanuit hun 

slaapkamer doen. Ook moesten veel 

van de activiteiten van onze projecten 

online plaatsvinden en waren we 

ook vanuit het bestuur veel minder 

in het land te vinden dan we zouden 

willen. We snakken er daarom ook 

naar om in 2022 volop fysiek aan de 

gang te gaan, jongeren te spreken 

en samen te werken met andere 

jongerenorganisaties. Natuurlijk 

hebben we afgelopen jaar ook veel 

geleerd door het online werken en 

nemen we deze geleerde lessen mee. 

Zo kunnen we bijvoorbeeld ons bereik 

vergroten door evenementen in hybride 

vorm te organiseren. Een deel van de 

bezoekers kan dan op locatie aanwezig 

zijn, maar het evenement is via een 

livestream ook online te volgen.

Terwijl we aan dit werkplan voor 2022 

werken, is 2021 nog volop bezig. Omdat 

harde cijfers rapporteren halverwege 

het eerste half jaar lastig is, nemen we 

je in dit hoofdstuk mee in een aantal 

hoogtepunten die we bereikt hebben 

op de doelen die we onszelf in het 

beleidsplan hebben gesteld. In ons 

meerjarenbeleidsplan hebben we twee 

hoofddoelen opgesteld. Onder elk 

hoofddoel hangen een aantal doelen. 

Het eerste hoofddoel luidt: 

Wij stellen jongeren in 
staat om te ontdekken wie 
zij zijn en zichzelf maximaal 
te ontwikkelen.

Jongeren moeten maximaal de 

ruimte krijgen om zichzelf te kunnen 

ontwikkelen en uit te vinden waar ze 

goed in zijn. Dat is niet alleen goed 

voor hun zelfvertrouwen, maar zorgt er 

ook voor dat zij zoveel mogelijk impact 

kunnen maken in de samenleving.

We stellen onszelf tot doel om een 

groei te bereiken in het aantal jongeren 

dat meedoet aan activiteiten van NJR. 

Dat is iets waar we mooie stappen in 

zetten. Omdat veel van onze projecten 

volledig digitaal gingen, konden 

we onze projecten afgelopen jaar 

toegankelijker maken voor een grotere 

doelgroep.  De Jongerenstemwijzer 

werd massaal door jongeren gebruikt 

in de weken in aanloop naar de 

Tweede Kamerverkiezingen. Deze 

stemwijzer werd maar liefst 295.056 

keer ingevuld en daardoor konden 

jongeren op een weloverwogen manier 

hun stem uitbrengen. Ook op onze 

sociale mediakanalen zagen we een 

flinke stijging van maar liefst 120% in 

het aantal volgers.

Ons tweede subdoel is om in projecten 

de tevredenheid te meten van jongeren 

met de Net Promotor Score (NPS), 

waarbij we streven naar een hoge 

tevredenheid onder deelnemers. We 

hebben het afgelopen jaar gelukkig 

gemerkt dat de deelnemende jongeren 

heel tevreden zijn over hun deelname 

aan onze projecten, ondanks dat 

deze digitaal waren. We moeten 

echter nog wel stappen zetten in het 

doorvoeren van een methode om deze 

tevredenheid structureel te meten, en 

dat gaan we in 2022 doen.

De sterke punten van elke jongere 

staan bij ons altijd centraal, via 

onze eigen ontwikkelde Sterke 

Puntenmethode. In het beleidsplan 

stellen we onszelf als doel dat meer 

jongeren hun eigen sterke punten 

moet leren kennen. De originele versie 

van de Sterke Puntenmethode wordt 

inmiddels in veel van onze projecten 

gebruikt. Met het doel om zoveel 

mogelijk jongeren hun sterke punten te 

laten leren kennen in het achterhoofd, 

zijn we in 2021 flink aan de slag 

gegaan met de doorontwikkeling van 

de Sterke Puntenmethode. Zo is er een 

digitale trainingsvorm gemaakt van 

deze methode en werken we op dit 

moment aan het toevoegen van een 

waardencomponent aan deze methode 

zodat jongere nog beter voor ogen 

krijgen waar ze goed in zijn, wat ze 

belangrijk vinden en hoe ze deze sterke 

punten en waarden in kunnen zetten in 

hun eigen leven.

Het tweede hoofddoel in ons 

meerjarenbeleidsplan luidt:

Wij richten de 
maatschappij zo in dat alle 
jongeren hun stempel op de 
wereld kunnen zetten.

Als NJR zijn wij trots op wat we het 

afgelopen jaar hebben bereikt om te 

zorgen dat alle jongere hun stempel op 

de wereld kunnen zetten. Zo lanceerden 

we voor de Tweede Kamerverkiezingen 

onze eigen campagne Alles=Politiek 

en de Jongerenkieswijzer om zoveel 

mogelijk jongeren te stimuleren 

om naar de stembus te gaan. We 

waren dan ook heel blij om te zien 

dat bij de verkiezingen in maart 

het opkomstpercentage bij de 

leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar  uiteindelijk 

maar liefst 80 procent was! Vier 

jaar geleden was dat nog maar 67 

procent. Dat jongeren tijdens de 

Tweede Kamerverkiezingen massaal 

naar de stembus zijn gegaan is 

natuurlijk een schoolvoorbeeld van 

jongeren die hun stempel op de wereld 

zetten. Zoals hierboven al gezegd 

werd de Jongerenkieswijzer die NJR 

heeft ontwikkeld in aanloop naar de 

verkiezingen massaal ingevuld door 

jongeren. Het laat zien dat jongeren 

meer betrokken zijn bij de hun toekomst 

dan ooit tevoren. 

We stellen onszelf tot doel om meer 

jongeren vanaf het begin én beter 

meegenomen te laten worden bij het 

maken van beleid. We hielden het 

w
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daarom niet alleen bij actie tijdens 

de campagne rondom de Tweede 

Kamerverkiezingen. We zorgden er 

als jongeren ook voor dat we voor 

het eerst in de geschiedenis door 

de informateur uitgenodigd werden 

tijdens het belangrijke formatieproces 

na de verkiezingen. Met het SER 

Jongerenplatform brachten we 

daarnaast een belangrijk advies uit 

over het studiefinancieringsstelsel 

waarin de boodschap aan de politiek 

duidelijk is: we moeten terug naar 

een basisbeurs. Het geluid van onze 

generatie is inmiddels overal in Den 

Haag duidelijk te horen.

Mooie voorbeelden van nieuwe 

beleidstrajecten waarbij wij zorgen dat 

jongeren echt hun stempel op beleid 

kunnen zetten, zijn onze projecten 

Rainbow Academy met het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

en de Jongerenadviescommissie met 

het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

We betrekken hier ook steeds vaker 

onze lidorganisaties bij, een ander 

belangrijk doel. De samenwerking van 

NJR met onze lidorganisaties hebben 

we bijvoorbeeld via ons project Sprint 

(onderdeel van de Maatschappelijke 

Diensttijd) uitgebreid waardoor we 

in dit project nu samenwerken met 

maar liefst acht lidorganisaties. Waar 

mogelijk zoeken we in onze projecten 

altijd deze koppeling.

In 2021 zetten we daarnaast vol in 

op ons netwerk aan jongerenraden. 

Zo organiseerden we een fysieke 

jongerenradendag waar jongerenraden 

uit heel Nederland samen kwamen 

om te netwerken en deel te nemen 

aan trainingen van onze eigen 

Changemaker Academy. Dat geeft 

het netwerk van lokale en provinciale 

jongerenraden een boost en geeft 

ons energie om komend jaar door te 

pakken.

Tot slot hebben we onszelf ook tot 

doel gesteld dat jongeren en partners 

de meerwaarde zien van inspraak 

door jongeren en dat we de resultaten 

hiervan meten. Net als met betrekking 

tot de tevredenheid van onze projecten 

moeten we nog stappen zetten om 

structureel te meten hoe partners deze 

meerwaarde ervaren en met welk 

cijfer jongeren die betrokken zijn dit 

waarderen.
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We hebben scherp waar we staan 

met NJR én waar we heen willen. 

Daarbij spelen we in op wat er zich 

het komende jaar gaat afspelen, 

zowel binnen NJR als de wereld 

buiten NJR. 2022 is het jaar van de 

gemeenteraadsverkiezingen en het jaar 

van herstel na de coronacrisis, waarin 

thema’s als mentale gezondheid, 

toekomstperspectief en zekerheid, 

kansengelijkheid en jongereninspraak 

zeer belangrijk gaan worden. 

Tegelijkertijd focussen we meer op 

onze interne organisatie om NJR 

een moderne en toegankelijke 

organisatie te laten zijn, 

waarin iedereen zich goed 

voelt. Met onderstaande 

plannen halen wij het komende 

jaar álles eruit wat erin zit. 

We richten ons komend jaar 

specifiek op de thema’s mentale 

gezondheid, kansengelijkheid, 

de gemeenteraadsverkiezingen, 

onze netwerkpositie en het verder 

toekomstbestendig maken van 

onze organisatie.

Mentale gezondheid

De druk op jongeren is groot en 

deze grote prestatiedruk is helaas 

al jarenlang een begrip. Sinds de 

coronacrisis zien we ook dat nog meer 

jongeren dan daarvoor professionele 

mentale zorg nodig hebben. Niet 

eerder waren in Nederland zoveel 

jonge mensen zo somber, angstig en 

eenzaam. Een kwart van de 18- tot 

25-jarigen is psychisch ongezond. Dat 

is bijna een verdubbeling ten opzichte 

van de jaren vóór de coronacrisis, 

toen dat cijfer stabiel rond de 14 

procent lag. Dit blijkt uit de jaarlijkse 

gezondheidsenquête van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Dat is een 

zorgwekkende ontwikkeling, die op de 

lange termijn zeer grote gevolgen kan 

hebben. De komende jaren zal er vol 

ingezet moeten worden op preventief 

beleid en op goede mentale zorg voor 

wie dat nodig heeft. Dat is dit jaar dan 

ook één van de speerpunten van NJR. 

We starten samen met het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

een Jongerenpanel waarin we jongeren 

mee laten denken en beslissen 

over het mentale gezondheidsbeleid 

voor jongeren in Nederland. Ook 

zullen we, in navolging van de 

Hervormingsagenda Jeugd die begin 

2022 klaar moet zijn, er vol op inzetten 

om ervoor te zorgen dat we naar een 

zorgsysteem gaan waarin elke jongere 

op een adequate wijze geholpen kan 

gaan worden waarbij de jongere zelf 

centraal staat. 

Ook voeren we komend jaar veel 

projecten uit rondom het thema 

mentale gezondheid. Zo voeren we 

naast het bestaande project Kopkracht 

ook het nieuwe project Great Minds 

uit. Met dit project inspireren en 

ondersteunen we jongeren op school 

door middel van trainingen en de 

koppeling met ons project Ik Ben 

Geweldig. Zo kunnen zij zelf het 

initiatief nemen om iets te organiseren 

dat bijdraagt aan het verbeteren van 

mentale gezondheid op school en in 

de wijk. Natuurlijk blijven we actief 

met ons project Hoofdzaken en het 

panel van jongeren met ervaring in 

de GGZ. Zij delen hun verhaal met 

zorgprofessionals en denken mee met 

beleidsmakers over wat er beter kan 

in de geestelijke gezondheidszorg.

 

Kansengelijkheid

We leven in een land waarin op papier 

de kansen onbegrensd zijn. Echter zien 

we in de werkelijkheid dat er steeds 

meer sociale ongelijkheid ontstaat. 

In 2019 signaleerden we met het SER 

Jongerenplatform al dat het sociale 

netwerk waarin je opgroeit veel meer 

invloed heeft op de kansen die je hebt 

in het leven dan voorheen. In plaats 

van de aloude scheidslijn van have en 

Focus thema mentale gezondheid:
Jongerenpanel mentale gezondheid
Inbreng bij Hervormingsagenda Jeugd
Diverse projecten, waaronder het nieuwe project Great Minds op scholen 
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zorgen dat we jongeren daadwerkelijk 

de juiste handvatten bieden om hun 

weg te kunnen vinden binnen de 

systemen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Alles om je heen wat invloed heeft 

op hoe jij je leven kunt leven, is 

politiek. De gemeentepolitiek heeft 

heel veel invloed op de omgeving 

waarin we wonen en is daarom 

voor jongeren zeer relevant. Dat 

jongeren stemmen niet belangrijk 

vinden is absoluut niet waar. Dat 

liet het hoge opkomstpercentage 

bij de Tweede Kamerverkiezingen 

van maar liefst 80% onder 

jongeren in maart 2021 duidelijk 

zien. Onze succesvolle campagne 

rondom de Tweede Kamerverkiezingen 

‘Alles=Politiek’ droeg daaraan bij. 

Dit jaar gaan we daarom vol inzetten 

om zoveel mogelijk jongeren bewust 

te maken van het belang van de 

gemeenteraadsverkiezingen zodat 

ook bij deze verkiezingen de opkomst 

onder jongeren weer hoger ligt dan 

voorheen. De campagne ‘Alles=Politiek’ 

krijgt hiervoor een vervolg. Vooral in 

de gemeenteraden zie je geen goede 

afspiegeling van de maatschappij 

waardoor veel gemeenteraadsleden 

niet eens weten wat er zich afspeelt 

onder de jongeren uit hun gemeente. 

havenots zien we steeds meer een scheidslijn tussen cans en 

cannots ontstaan. Je weg kunnen vinden binnen de systemen 

(of het netwerk hebben om je daarbij te helpen) wordt steeds 

belangrijker. 

En we zien steeds meer duidelijk worden dat er grote 

verschillen zijn in de mate waarin jongeren dit lukt. De 

coronacrisis heeft deze verschillen alleen maar groter 

gemaakt. En dat baart ons flinke zorgen.

NJR is een organisatie die jongeren allerlei kansen weet 

te bieden. Een belangrijke ambitie hierbij is om ervoor te 

zorgen dat we NJR voor ieder type jongere toegankelijk 

maken en houden. Daarbij focussen we komend jaar extra 

op fysieke toegankelijkheid van onze activiteiten, een goede 

spreiding van jongeren over het land die deelnemen aan 

deze activiteiten en op betrokkenheid van jongeren van 

verschillende opleidingsniveaus. We brengen in kaart voor 

welke doelgroepen we nu projecten uitvoeren en waar nog 

blinde vlekken zijn binnen onze organisatie en onze projecten. 

Hier zetten we nieuwe activiteiten en projecten voor op. 

Ook gaan we als koepelorganisatie samen met andere 

jongerenorganisaties aan de slag om meer diversiteit binnen 

besturen van jongerenorganisaties te realiseren, onder meer 

door geleerde lessen te bundelen en te verspreiden.

Als je wilt dat jongeren beter hun weg kunnen vinden binnen 

de systemen moet de informatievoorziening en de wijze 

waarop dat gedaan wordt ook aansluiten op de behoeften 

van de jongeren. Juist voor de jongeren waarvoor het zo 

van belang is dat zij beter hun weg kunnen vinden. Daarom 

onderzoeken we op welke wijze informatie dan precies 

beschikbaar moet zijn voor alle jongeren. Zo kunnen we ervoor 

Die onwetendheid zorgt ervoor dat 

ze beleid maken zonder te weten wat 

voor effect het heeft op jongeren. 

Daardoor worden de belangen van 

jongeren onvoldoende gehoord wat 

leidt tot minder kansengelijkheid. Met 

onze campagne vergroten we het 

bewustzijn over het belang van de 

gemeenteraadsverkiezingen onder 

jongeren zodat jongeren massaal 

naar de stembus gaan en duidelijk 

maken wat zij belangrijk vinden in 

hun gemeente.

Daarnaast organiseren we in aanloop 

naar deze verkiezingen samen met 

ProDemos in verschillende delen van 

Nederland verkiezingsfestivals op 

scholen om het bewustzijn onder 

jongeren te vergroten.

Focus thema kansengelijkheid:

Toegankelijkheid van NJR-projecten 

verbeteren en onderzoek blinde vlekken

Ondersteunen bij vergroten diversiteit 

besturen

Zorgen dat informatievoorziening voor 

alle jongeren op orde is

Focus thema gemeenteraadsverkiezingen:
Doorontwikkeling Alles=Politiek campagne
Meer jongeren naar de stembus dan bij vorige gemeenteraadsverkiezingen

Verkiezingsfestivals op scholen

Sterke netwerkpositie 

Jongereninspraak wint steeds meer 

terrein. Een positieve ontwikkeling, want 

beleid waar jongeren de effecten van 

moeten merken, maak je volgens onze 

filosofie samen met jongeren, in plaats 

van voor jongeren. De behoeften van 

jongeren moeten altijd centraal staan 

en jongeren moeten in het volledige 

proces worden meegenomen. Als NJR 

zorgen we dat de stem van jongeren 

op veel plekken gehoord wordt, onder 

meer door onze vele samenwerkingen 

met partners. Wanneer wij aan tafel 

zitten vinden we het onze plicht om 

ervoor te zorgen dat de behoeften 

en het stemgeluid van jongeren 

duidelijk onder de aandacht komen. 

Dat doen we bijvoorbeeld door 

ervaringsdeskundigen te betrekken bij 

gesprekken, belangrijke inhoudelijke 

gesprekken in Den Haag samen met 

onze lidorganisaties te voeren en waar 

nodig publiekelijk aandacht te vragen 

voor de belangen van jongeren.

We investeren daarom dit jaar meer 

dan ooit in ons netwerk. Dit is cruciaal 

voor NJR om zoveel mogelijk impact 

te kunnen maken. Waar mogelijk 

kiezen we voor extra samenwerking 

met onze lidorganisaties en andere 

jongerenorganisaties die met 

hun kennis en ervaring onze input 

kunnen versterken. Daarnaast 

zetten we erop in om het netwerk 

van lokale jongerenraden en andere 

jongerenorganisaties in Nederland 

verder in kaart te brengen, meer 

met elkaar in verbinding te 

brengen, geven we hun de 

tools die zij nodig hebben en 

zorgen we ervoor dat de input 

die zij in hun eigen gemeente 

verzamelen in Den Haag beter 

wordt meegenomen in beleid. 

Om jongeren en beleidsmakers 

op lokaal niveau elkaar 

makkelijker te laten vinden, 

onderzoeken we samen met het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties welke behoeftes 

hiervoor zijn en hoe we dit kunnen 

realiseren. Investeren in het netwerk 

begint bij NJR zelf: het creëren van 

een sterkere basis vanuit waar we 

kunnen werken. Daarom zetten we dit 

jaar een belangrijke stap. We zorgen 

voor extra personele ondersteuning 

voor onze lobby, ter ondersteuning 

van het bestuur. Daardoor komt er 

meer ruimte vrij om onderzoek te doen, 

kennis te verzamelen en activiteiten en 

bijeenkomsten te organiseren waar ook 

juist andere jongerenorganisaties en 

initiatieven van profiteren.
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en een efficiënte 

overlegstructuur voor 

zowel binnen de teams 

als organisatiebreed. 

Door slimmere 

verbindingen te leggen 

komen we namelijk 

tot betere ideeën en 

oplossingen. Waar 

mogelijk maken we werk 

eenvoudiger en prettiger. 

We investeren daarom in betere 

digitale infrastructuur en een fijnere 

werkomgeving en zorgen dat NJR een 

moderne organisatie is die klaar is 

voor de toekomst. Ook maken we een 

start met het structureel meten van de 

medewerkerstevredenheid.

Om ervoor te zorgen dat steeds meer 

jongeren NJR leren kennen en 

deelnemen aan onze projecten 

of input leveren voor onze 

gesprekken met beleidsmakers 

besteden we veel aandacht aan 

communicatie. Met ons team 

communicatie en Studio Bold 

verbinden we onszelf met jongeren 

daar waar ze heel veel zijn: online. 

Samen met jongeren uit de studio 

vertalen we onze leefwereld, 

ambities en impact naar een vorm 

die jongeren aanspreekt. Van TikTok-

video’s tot Instagram Reels. Van 

online magazines tot merchandise. We 

inspireren, nodigen jongeren uit om 

met ons mee te doen en roepen op om 

eruit te halen wat erin zit.

We streven ernaar om in onze 

communicatie de soms ingewikkelde 

thema’s waar we ons komend jaar 

op focussen begrijpelijk te maken, 

zodat we de drempel voor jongeren 

om hun stem te laten horen verlagen. 

Verder willen we meer aandacht 

besteden aan NJR als organisatie. De 

Toekomstbestendige 
organisatie

In het beleidsplan dat we hebben 

opgesteld voor 2021 tot 2023 

benadrukken we het belang van 

aandacht voor onze eigen interne 

organisatie voor de impact die we als 

NJR kunnen maken. Er zijn veel kansen 

voor NJR om verder te groeien en de 

kansen te pakken die zich aandoen. 

Om te zorgen voor verdere groei van de 

organisatie pakken we aantal interne 

uitdagingen aan. Op deze manier 

zorgen we ervoor dat we vanuit een 

sterke en moderne organisatie de 

volgende stap met NJR kunnen zetten. 

Dat we ons inhoudelijk nog scherper 

kunnen positioneren, beter kunnen 

focussen op wat belangrijk is, en zo 

nog beter voor de positie van jongeren 

op kunnen komen en onze impact 

verder kunnen vergroten. 

We werken aan een sterk ‘wij’-gevoel 

en een goede teamspirit binnen NJR en 

zorgen voor verbinding tussen onder 

meer het bestuur en lidorganisaties, 

tussen medewerkers en het bestuur en 

tussen medewerkers en vrijwilligers. 

Omdat NJR een omgeving is vol jonge 

talentvolle mensen en het verloop 

relatief hoog is, vraagt dit om extra 

aandacht voor goede kennisdeling 

binnen NJR. We werken verder aan 

een slimme indeling van teams 

Focus thema versterking van onze netwerkpositie:

Investeren in samenwerking lidorganisaties 
Versterken van het netwerk van jongerenraden en andere jongerenorganisaties

Meer onderzoek doen onder jongeren en extra personele ondersteuning lobby 

communicatie over alle verschillende 

projecten en activiteiten kan soms voor 

de buitenwereld verwarrend zijn. We 

bieden daarom graag een kijkje binnen 

NJR en dat doen we komend jaar 

door 20 jaar NJR te vieren. We blikken 

samen terug naar impactmomenten 

door jongeren, met of zonder NJR, 

en vieren de successen die we 

boeken. Ook nemen we onze externe 

communicatie en alle middelen die we 

gebruiken onder de loep en vernieuwen 

we deze waar nodig. Tot slot voorzien 

we meer hybride (online én offline) 

evenementen, wat ook een grotere rol 

voor team communicatie en Studio Bold 

betekent. 

Focus thema toekomstbestendige organisatie:

Zorgen voor meer verbinding in de organisatie

Werken aan een moderne organisatie die klaar 

is voor de toekomst

Meer aandacht voor communicatie en vieren 

NJR 20 jaar
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Met onze projecten geven we inhoud aan onze ambities 

en onze focus voor het komende jaar. Via deze projecten 

bereiken we komend jaar weer tienduizenden jongeren. Dat 

zijn jongeren die via onze lidorganisaties zijn aangesloten 

bij NJR, maar ook jongeren die nog helemaal niet met ons 

bekend zijn, maar zichzelf wel graag willen ontwikkelen of hun 

stem willen laten horen. We onderhouden het netwerk van 

jonge changemakers in Nederland, zorgen met Studio Bold 

voor jongerencommunicatie door jongeren en verder voeren 

we meer dan 20 projecten uit binnen de programma’s Talent 

& Impact, Ervaringsdeskundigheid & Beleid en Democratie 

& Participatie. In deze projecten werken we met een brede 

groep jongeren. Zo werken we met ervaringsdeskundige 

jongeren die de jeugdzorg willen verbeteren,  jongeren die iets 

voor een ander willen doen via ons project Ik Ben Geweldig, 

LHBTQI+-jongeren die via de Rainbow Academy willen zorgen 

dat beleid dat gemaakt wordt beter rekening houdt met hun 

behoeftes, en ga zo maar door. 

Hieronder beschrijven we de projecten waarvan we zeker 

weten dat we dat we die gaan uitvoeren in 2022 en nieuwe 

projecten die we het meest kansrijk achten om te starten 

in het komende jaar. Daarnaast spelen we gedurende het 

jaar uiteraard in op kansen die voorbijkomen en ontwikkelen 

we continu nieuwe projectideeën om invulling te geven 

aan onze focus en de doelstellingen van NJR te bereiken. 

Omdat het werken aan een duurzame samenleving voor 

NJR heel belangrijk is, kan dit bijvoorbeeld gaan om het 

versterken van het geluid van jongeren op het thema klimaat. 

We zien hiervoor kansen om samen te werken met onze 

jongerenvertegenwoordigers en lidorganisaties. Ook zien we 

kansen om meer te doen rondom het thema seksualiteit. Er is 

onder jongeren veel vraag naar betere seksuele educatie en 

daarom hebben we in 2021 al een zeer succesvol pilotproject 

opgezet: de Seksualiteitsraad. Daarin kregen jongeren in 

twee maanden de kans om aan de slag te gaan en invloed 

te hebben op hoe seksuele vorming nu geregeld is. Dat 

smaakt wat ons betreft naar meer. We onderzoeken daarom 

de mogelijkheden om hier een vervolg aan te geven in het 

komende jaar. 

Netwerk van jonge 
changemakers

Doel: 

Zorgen voor een duurzame 

infrastructuur waardoor jongeren 

kunnen participeren en impact 

hebben in onze democratie en in onze 

samenleving.

Activiteiten:

NJR is uitgegroeid tot het grootste 

jongerennetwerk in Nederland. 

We zorgen voor een duurzame 

infrastructuur waardoor jongeren 

kunnen participeren en impact 

hebben in onze democratie en in 

onze samenleving. Dit doen we 

door actief het netwerk van jonge 

changemakers en hun organisaties 

te onderhouden, te versterken en uit 

te breiden. De verantwoordelijkheid 

voor jeugdparticipatie, jeugdbeleid 

en het naleven van kinderrechten is 

voor een groot deel bij gemeenten 

ondergebracht. Veel van onze 

lidorganisaties hebben ook lokale 

wortels via hun afdelingen door het 

hele land. Hun landelijke organisatie 

is daarbij onmisbaar voor het in stand 

houden en versterken van de lokale 

slagkracht en het bijdragen aan 

verandering vanuit jongeren zelf op tal 

van maatschappelijke vraagstukken. 

Zowel nationaal als internationaal. 

Door deze landelijke organisaties te 

versterken, met elkaar te verbinden 

en ook te verbinden met nieuwe 

jongerenorganisaties, -initiatieven 

en -projecten, vervult NJR haar rol 

op landelijk niveau. NJR ondersteunt 

zo de systeemverantwoordelijkheid 

voor jeugdparticipatie en jeugdbeleid 

die ligt bij het ministerie van 

VWS, waarmee NJR intensief 

samenwerkt. Ook voor internationale 

jeugdparticipatie vormt NJR de 

verbindende factor voor Nederlandse 

jongeren. Komend jaar investeren we 

extra in het versterken van dit unieke 

netwerk, onder meer door vanuit de 

werkorganisatie meer ondersteuning 

aan het bestuur te bieden. 

Zo kunnen we meer onderzoek doen, 

kennis verzamelen en activiteiten en 

bijeenkomsten te organiseren waar 

jongerenorganisaties en initiatieven in 

heel Nederland van profiteren.
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Resultaten:

Meer dan 100.000 jonge changemakers zijn in één 

netwerk verenigd 

Namens jongeren en hun organisaties legt en onderhoudt 

NJR contact met beleidsbepalers en biedt jongeren zoveel 

mogelijk toegang tot deze beleidsbepalers en bestuurders

Thema’s, vraagstukken en oplossingen worden 

ingebracht bij belangrijke platforms als SER, het 

Kinderrechtencollectief, ambtelijke contacten en politieke 

contacten, etc. 

Er zijn netwerkbijeenkomsten die tot nieuwe verbindingen 

en samenwerkingen leiden 

Er is ondersteuning voor jongerenorganisaties: 

inhoudelijk (kennis, methoden, beleid), organisatorisch 

(samenwerkingsopties, platforms) en praktisch (kantoor, 

logistiek, fondsenwervend)  

Kennis wordt binnen en buiten het netwerk verzameld en 

gedeeld 

Er worden concepten, methoden en producten ontwikkeld 

en verspreid voor effectieve jongerenparticipatie, 

empowerment van jongeren en ondersteuning van jonge 

changemakers 

Voor jongeren(organisaties) belangrijke thema’s worden 

onder de aandacht gebracht van de media en een breed 

publiek 

Concepten en methoden voor vernieuwende en effectieve 

communicatie met jongeren en specifieke doelgroepen 

binnen de jongerenpopulatie worden ontwikkeld door 

onze Studio Bold en verder verspreid binnen het netwerk

Studio Bold

Doel: 

Jongerencommunicatie door jongeren die zich kunnen ontwikkelen op gebied van 

audiovisueel en grafisch gebied met oog voor de samenleving.

Activiteiten: 

Studio Bold zorgt voor communicatie voor jongeren, door 

jongeren. Communicatie is waar de inhoud een platform 

krijgt. Met online (social) media niet alleen als platform 

voor informatie consumptie, maar ook als platform voor 

evenementen en educatie, zien we de groeiende behoefte 

naar een duidelijke en op doelgroep afgestemde user journey. 

Dat vertaalt zich naar de visuele vorming van campagnes, 

maar zeker ook naar tactisch uitgedachte onlinestrategieën. 

Daarnaast weten we dat het investeren in media-aandacht 

kan leiden tot een groter en breder platform voor de stem 

van jongeren. Zo creëren we niet alleen voor 

jongeren onder jongeren, maar eisen we de 

aandacht onder het brede publiek en dragen we 

via deze weg bij aan een duurzamere rol voor 

jongerenparticipatie.

Resultaten: 

Een sterk studio team van 5 jongeren (elke lichting) 

bestaande uit jongeren met verschillende creatieve 

skills van audiovisueel tot copywriting.

Een groter, breder en inclusiever (online) platform voor 

de stem van jongeren

Dit programma laat jongeren 

ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen, 

waar ze voor staan en waar ze voor 

gaan. De jonge trainers van NJR staan 

klaar om de deelnemers te begeleiden 

en er wordt ook veel peer to peer 

gecoacht. Het programma Talent & 

Impact richt zich met de Changemaker 

Academy op maatschappelijk actieve 

jongeren die aangesloten zijn bij onze 

lidorganisaties. Ook is er aandacht 

voor wie nog niet georganiseerd is.

 

Zo ondersteunen we met Ik Ben 

Geweldig activiteiten die door jonge 

wijkbewoners worden bedacht en 

waarmee zij positieve impact willen 

maken op de mensen om hen heen. 

Met Sprint bieden we een combinatie 

aan van stages en workshops bij 

maatschappelijke organisaties 

waarbij jongeren in vier maanden tijd 

leren, ervaren, hun talent ontdekken 

en impact maken. Voor 2022 zien 

we kansen om jongeren die extra 

actief waren met Ik ben Geweldig 

te introduceren bij de Changemaker 

Academy en hen te ondersteunen in 

verdere persoonlijke ontwikkeling. 

Deze mogelijkheid om binnen NJR 

verder te ontwikkelen past bij ons: klein 

beginnen, groots worden!
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Changemaker Academy

Doel:

 Het realiseren van een opleidingsprogramma waarmee 

duizenden jonge changemakers worden ondersteund om zich 

te ontwikkelen en impact te maken 

Activiteiten: 

De Changemaker Academy is dé plek voor jongeren die 

zich willen ontwikkelen en impact willen maken in onze 

maatschappij. De Academy ondersteunt jaarlijks duizenden 

jonge changemakers om zich te ontwikkelen en impact 

te maken, binnen onze lidorganisaties en onze projecten. 

De Academy biedt verschillende trainingen, workshops en 

programma’s aan waarbij talentontwikkeling, skill building en 

persoonlijk leiderschap de basis vormen.

Het afgelopen jaar is voor de NJR-trainers een leerlijn binnen 

de Academy gerealiseerd. Daarmee geven we een impuls 

aan de opleiding van onze trainerspool en het aanbod van 

de Academy. Ook sluiten we aan op trends als digitalisering 

en online leren en werken. De leerlijn wordt ondersteund 

met onze online portal. Dit is voor trainers een plek waar zij 

(onder andere) elkaar online kunnen ontmoeten, zich kunnen 

inschrijven voor het geven van trainingen en hun eigen 

ontwikkeling kunnen bijhouden. De resultaten zijn zo positief 

dat deze aanpak en tools ook voor andere projecten van 

NJR zijn ingezet. Met de portal kan NJR blijven innoveren. Zo 

worden in 2022 de mogelijkheden verkend om ook deelnemers 

die niet bij een jongerenorganisatie zijn aangesloten, toegang 

te geven tot de portal om zo inzichten te krijgen in hun 

trajecten (leerdoelen, aantekeningen, contact met elkaar, 

huiswerk/voorbereiding). 

Resultaten: 

Pool van 40 jonge opleiders die de voor hen ontwikkelde leerlijn 
volgen (gerealiseerd, vasthouden in 2022).

Landelijke inspraak- en consultatietrajecten ondersteunen 
door inzet jonge Changemakers en trainingen aan 
jongerenvertegenwoordigers en jongeren die nog niet bij een 
organisatie zijn aangesloten. 

Bereik: 1500 jonge changemakers zoals bestuurders, 
jongerenvertegenwoordigers, trainers, werkgroepleden, 
vrijwilligers, al die andere jongeren die een actieve rol hebben 
binnen onze lidorganisaties, onze projecten en andere 
jongerenorganisaties, -raden, -projecten en – initiatieven en 
jongeren die zich nog niet in ons netwerk bevinden.

 

Ik Ben Geweldig 

Doel: 

Jongeren laten ervaren dat maatschappelijk actief zijn 

leerzaam en leuk is.

Activiteiten: 

Jongeren blijven zichzelf en de buurt verbazen met waar zij 

allemaal toe in staat zijn. Van een maatschappelijk toneelstuk 

tot een zelfzorg workshop over soft skills of danslessen; alles 

kan bij Ik Ben Geweldig. Jongeren verzinnen zelf wat ze in hun 

omgeving willen doen en voeren de door hen zelf bedachte 

activiteiten - vaak met hulp van vrienden - uit. Wij bieden 

financiële steun voor goede ideeën, coaching en advies. 

Ook trekken we er zelf actief op uit en sluiten we aan bij 

lokale- en NJR-projecten om jonge talenten die in staat zijn 

om geweldige dingen te doen voor hun buurt of kwetsbare 

doelgroepen te ondersteunen met budget en begeleiding.  

Ik Ben Geweldig is hét NJR-project waarmee jongeren zonder 

banden met (jeugd)organisaties en vanuit elke plaats 

in Nederland ervaren wat zij kunnen bereiken voor hun 

omgeving en zichzelf. In 2022 zetten we in op nieuwe partners 

die financieel kunnen bijdragen aan de doelen van Ik Ben 

Geweldig. Inhoudelijk blijven we samenwerken met Move, 

STAD, Wel.Kom, Hattrick, Richard Krajicek Foundation, R-Newt, 

de Stichting Vrolijkheid en Trajekt. Jongeren weten ons, ook 

via deze partners, goed te vinden en doen aanvragen voor 

impactvolle initiatieven. Omdat we naast de mooie initiatieven 

ook streven naar duurzaam effect, bestendigen we in 2022

onze samenwerkingen. Lokale betrokkenheid en begeleiding 

hebben positieve invloed op het contact met jongeren uit de 

buurt en biedt mogelijkheden voor een lokaal netwerk van 

jongeren en ambassadeurs. Voor 2022 zien we kansen om 

jongeren die actief waren met Ik ben Geweldig te introduceren 

bij de Changemaker Academy en hen te ondersteunen in 

verdere persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen de jongeren 

die actief zijn in de wijk met hun Ik Ben Geweldig ervaring en 

nieuwe skills, andere jongeren activeren. Deze mogelijkheid 

om binnen NJR verder te ontwikkelen past bij ons: klein 

beginnen, groots worden! 

Resultaten: 

180 toekenningen aan jongeren 
Minimaal 1.150 deelnemers aan activiteiten 
De meest actieve en betrokken Ik ben Geweldig jongeren binnen andere NJR (of externe) projecten 
laten doorgroeien en ontwikkelen
Extra aandacht voor initiatieven op gebied van mentale gezondheid door samenwerking met NJR-
project Great Minds
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 Sprint II  

Doel: 

Jongeren voelen zich meer en beter 

betrokken bij maatschappelijke 

(jongeren)organisaties nadat zij een 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 

hebben doorlopen via Sprint.  

Activiteiten: 

Jongeren trekken in vier maanden tijd 

het Sprintje van hun leven, ze werken 

aan hun persoonlijk ontwikkeling door 

middel van een leiderschapstraject 

en door vrijwilligerswerk te doen 

bij maatschappelijke (jongeren)

organisaties. Dit vrijwilligerswerk 

kan onder andere bestaan uit het 

organiseren van een evenement, 

het verrichten van onderzoek of het 

ontwikkelen van een campagne. 

Zo is bijvoorbeeld een artikel 

door Sprinters geschreven over 

genderzorg van jongeren gedurende 

de coronacrisis, een onderzoek 

uitgevoerd over loopbaanoriëntatie 

en een duurzaamheidsfestival ‘We Are 

Tomorrow’ georganiseerd. De frisse blik 

van jongeren biedt de deelnemende 

organisaties nieuwe perspectieven 

op bestaande thema’s. Dit is niet 

onopgemerkt gebleven en voor 2022 

zijn er weer nieuwe organisaties 

enthousiast die worden toegevoegd 

aan het Sprint partnerschap!  

In 2021 zijn de eerste twee trajecten 

van Sprint II van start gegaan. 

Traject twee loopt nog in het najaar 

en het derde traject van Sprint II 

vindt volledig in 2022 plaats. Sprint 

is een trotse samenwerking tussen 

NJR, CNV Jongeren, Interstedelijk 

Studenten Overleg (ISO), IFMSA-NL, 

StudentenSport Nederland, Jonge 

Klimaatbeweging, Studenten voor 

Morgen, Young & Fair, Stichting 

Maatvast, Cliëntenbelang Noord-

Holland, Elance Academy en het 

lectoraat Jeugd & Samenleving van 

Hogeschool Inholland Amsterdam.  

De inzet is om de samenwerking 

met een aantal lidorganisaties en 

andere maatschappelijke (jongeren) 

organisaties te verstevigen en uit te 

breiden om zo een breed en divers 

aanbod aan MDT-plekken aan te 

kunnen bieden.  

Trainerspool 

Doel: 

Jongeren hun sterke punten laten ontdekken en vergroten, 

met een focus op 21st century skills

Activiteiten: 

Vanuit onze Trainerspool worden door jonge trainers 

honderden jongeren, scholieren en studenten getraind in het 

ontdekken en ontwikkelen van hun aanleg en sterke punten. 

Ook wordt de link gelegd naar het vergroten van praktische 

vaardigheden om sociale impact te hebben, bijvoorbeeld in 

het opzetten van een Ik Ben Geweldig-activiteit of sociaal 

ondernemen. Ook kunnen individuele jongeren worden 

gecoacht in hun eigen ontwikkelingstraject. Veel aandacht 

gaat uit naar persoonlijke ontwikkeling van jongeren en hoe 

zij hun vleugels uit kunnen slaan en hun plek kunnen vinden in 

onze samenleving. 

Resultaten: 

4-6 trainingsprogramma’s aan circa 200 jongeren van 

jongeren- en studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en 

maatschappelijke organisaties en bedrijven

Wij willen dat jongeren kunnen groeien en dat ze hun 

stempel op de wereld kunnen drukken. We weten wat 

wel werkt en wat niet. We delen deze kennis, maken 

ons hard voor betekenisvolle jongerenparticipatie en 

inspireren en begeleiden anderen om hetzelfde te doen. 

Dat betekent dat we ervoor gaan dat beleid niet alleen 

voor jongeren, maar altijd mét jongeren wordt gemaakt. 

Zeker op belangrijke thema’s als mentale gezondheid en 

jeugdzorg is het van het grootste belang om hierbij jonge 

ervaringsdeskundigen te betrekken, zij weten immers het 

beste wat er nodig is.

Binnen het programma Ervaringsdeskundigheid & Beleid 

voeren we daarom projecten uit die zich hier specifiek 

op richten, onder meer met ons ons Expertisebureau 

Jongerenparticipatie, maar ook via het Jongerenpanel 

Mentale Gezondheid dat we samen met het ministerie van 

VWS opzetten en het programma Great Minds waarmee we 

jongeren in staat stellen aandacht te vragen voor mentale 

gezondheid op school en in de wijk. Ook blijven we ons 

inzetten om de belangrijkste uitkomsten/aanbevelingen 

van de VN-Jongerenrapportage te pushen bij de VN en 

bij de Nederlandse overheid, zijn we actief met projecten 

binnen de jeugdzorg en ondersteunen we de LHBTQI+ 

jongerencommunity met onze Rainbow Academy.

Resultaten: 

Minimaal 212 deelnemers hebben Sprint (grotendeels) succesvol doorlopen

Sprinters hebben tenminste 80 uur aan vrijwilligerswerk verricht
Er zijn minimaal 7 extra Sprint-organisaties aan het partnerschap 
toegevoegd, waarmee 15 maatschappelijke (jongeren)organisaties 
de talenten van jongeren inzetten

Groei in het aantal jongeren die in regio’s wonen waar het minst aantal jongeren een MDT hebben gevolgd
Sprint Toolkit: waar de Sterke Punten methode van NJR en de Dromen, Denken, Doen methode van CNV Jongeren deel van uitmaken, kan worden ingezet ter ondersteuning van projectuitvoering van deelnemende organisaties  

Participatief actieonderzoek naar de ontwikkeling van empowerment van Sprint/MDT 

De 3 trajecten vinden grotendeels online plaats zodat we toegankelijk blijven voor jongeren die niet dicht bij de Randstad wonen

Aanvullende track: Blauw, sociaal en mentaal. Hiermee gaan we 
een partnerschap aan met maatschappelijke organisaties binnen 
het sociaal domein
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Expertisebureau 
Jongerenparticipatie

Doel: 

De modernisering en 

professionalisering van de jeugdsector, 

met als rode draad het maximaal 

benutten van het potentieel van 

jongeren 

Activiteiten: 

In dit project richten we ons op de 

modernisering en professionalisering 

van de jeugdsector, met als rode 

draad het maximaal benutten van 

het potentieel van jongeren. Door 

onderzoek peilen we de meningen, 

ervaringen en ideeën van een 

dwarsdoorsnede van of juist hele 

specifieke groepen binnen de 

Nederlandse jongerenpopulatie op 

basis waarvan we statements kunnen 

maken naar belangrijke beleidsmakers 

en uitvoerders. We organiseren 

vanuit een landelijke aanpak een mix 

van activiteiten waar professionals, 

lagere overheden, ministeries en 

maatschappelijke organisaties de 

werkzame principes van betekenisvolle 

jongerenparticipatie aangereikt krijgen 

om zo de volgende stap te zetten 

naar meer impact en effectiviteit. 

Alle inzichten en uitkomsten worden 

uitgelicht op ons online platform www.

njr.nl/expertisebureau. 

Kopkracht (programma 
Mentale Gezondheid) 

Doel: 

Jongeren dragen zelf heel tastbaar 

bij aan mentale gezondheid en het 

bespreekbaar maken daarvan onder 

jongeren binnen hun dagelijkse 

leefomgeving. Om van daaruit invloed 

te hebben op beleid en aanpakken 

(o.a. binnen onderwijs, jeugddomein) 

die rond dit vraagstuk worden 

ontwikkeld.

Activiteiten: 

Met dit project bevorderen we 

jongerenparticipatie binnen de 

samenleving en richting beleid rond 

mentale gezondheidsbevordering 

onder jongeren. En daar is alle reden 

toe. Uit ons surveyonderzoek onder 

jongeren vóór corona bleek al dat 

91% dacht dat het kunnen praten met 

vrienden over mentale gezondheid 

belangrijk is. Tijdens en straks ook na 

corona is er onder jongeren nog meer 

behoefte aan steun, verbinding en 

perspectief op ontwikkeling en groei. 

Kopkracht biedt jongeren de support 

om zelf een belangrijke rol te spelen 

bij het bespreekbaar maken van 

mentale gezondheid en de bevordering 

daarvan onder jongeren. Jongeren 

(16-20 jaar) worden opgeleid tot 

Kopkracht-ambassadeurs en getraind 

en gecoacht door trainers van NJR 

om als rolmodel aan de slag te gaan. 

Vervolgens geven zij workshops op 

hun eigen school of in hun wijk aan 

hun jongere peers (11-15 jaar) en geven 

deelnemende jongeren elkaar tips en 

handvatten om veerkrachtig te worden, 

te zijn en te blijven. 

De peer2peer-aanpak werkt zowel 

binnen het onderwijs als binnen 

het (grootstedelijke) jeugdwerk. In 

2022 investeren we in verdieping 

Resultaten:

8 Kennisdelingsactiviteiten met relevante organisaties en overheden voor en rondom jeugd

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

2 Masterclasses / workshops voor relevante organisaties voor jeugd

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

2 Innovatietrajecten (bv. doorontwikkeling van een succesmethodiek, doorontwikkeling van een manual voor jongerenparticipatie)

2 Visuals met uitkomsten worden gerealiseerd en uitgezet in netwerken van professionals en overheden 
De websiteomgeving van het Expertisebureau en Onderzoek worden geoptimaliseerd om voor externen zo toegankelijk mogen 
te worden 

1 Landelijk event over betekenisvolle en vernieuwende jongerenparticipatie voor circa 150 professionals en vertegenwoordigers van overheden 
Ondersteunen van landelijke inspraak- en consultatietrajecten door 
inzet van jonge changemakers.

Resultaten:

Het realiseren van een peer2peer programma in samenwerking met 6 

onderwijsinstellingen/ (jongerenwerk)organisaties en 1.200 deelnemers. 

Het programma focust zich op offlineactiviteiten, maar er is een online 

variant beschikbaar die flexibel ingezet kan worden als de situatie 

daarom vraagt. 

We begeleiden jonge peers uit het Kopkracht-programma hun input en 

ervaring rondom peer2peer inzet en inhoudelijke input van jongeren in 

te brengen bij beleid en uitvoering (in samenwerking met het nieuwe 

Jongerenpanel Mentale Gezondheid)

We werken aan het visualiseren en delen van projectuitkomsten via inzet 

van communicatie-realisaties

 

en verbreding: o.a. aanbod voor 

specifieke doelgroepen, uitbreiding 

van peer2peer support en het borgen 

van werken met peer2peer methodes 

binnen onderwijs en het jeugddomein. 

We sluiten daarnaast ook nieuwe 

partnerschappen, bijvoorbeeld 

met organisaties die werkzaam zijn 

op preventie, vrijwilligerswerk en 

vrijetijdsvoorzieningen. Dit alles erop 

gericht dat jongeren zelf onderdeel 

van de oplossing worden voor de grote 

uitdagingen die er liggen rond mentale 

gezondheid van deze en 

toekomstige generaties.  
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Resultaten:

10 peergroepen met in totaal circa 50 jongeren worden opgestart, 

begeleid en ondersteund in het voorbereiden en realiseren van hun 

actieprogramma’s 

Zij bereiken met hun activiteiten 5000 andere jongeren

Jonge peers uit het Great Minds project worden begeleid om hun input 

en ervaring rondom peer2peer inzet en inhoudelijke input van jongeren 

in te brengen bij beleid en uitvoering (in samenwerking met het nieuwe 

Jongerenpanel Mentale Gezondheid)

Great Minds (programma 
Mentale Gezondheid)

Doel: 

Jongeren dragen zelf heel tastbaar 

bij aan mentale gezondheid en het 

bespreekbaar maken daarvan onder 

jongeren binnen hun dagelijkse 

leefomgeving. Om van daaruit invloed 

te hebben op beleid en aanpakken 

(o.a. binnen onderwijs, jeugddomein) 

die rond dit vraagstuk worden 

ontwikkeld.

Activiteiten: 

Met het nieuwe project Great Minds 

zetten we ons nog meer voor mentale 

gezondheid onder jongeren. In 2021 

hebben we dit project ontwikkeld 

als verdiepingsprogramma van het 

project Kopkracht. Binnen Great 

Minds organiseren peergroepen 

op hun school zelf activiteiten 

over mentale gezondheid zoals 

themadagen, podcasts, filmavonden 

en postercampagnes. Dit doen ze 

helemaal vanuit hun eigen ideeën 

en wat zij belangrijk vinden, met 

ondersteuning van jonge coaches en 

trainers van NJR. De vorm maakt niet 

uit, zolang ze maar bijdragen aan 

een inclusieve school en buurt waar 

mentale gezondheid verbetert en 

onderlinge relaties worden versterkt. 

Ze ontdekken hoe ze aan hun eigen 

mentale gezondheid kunnen werken en 

hoe ze anderen hierbij kunnen helpen. 

In 2021 lag de focus op co-creatie 

en ontwikkeling van materialen, 

trainingen en een online landing page 

om daarna pilots te kunnen opstarten 

met een aantal peergroepen. In 2022 

gaan alle groepen van start, hun 

acties voorbereiden en realiseren. Ook 

gaan zij in gesprek over op hoe zij 

tegen alles rond mentale gezondheid 

aankijken en hoe ze de aanpak op 

school of in de wijk naar een next 

level kunnen brengen. Dit alles erop 

gericht dat jongeren zelf onderdeel 

van de oplossing worden voor de grote 

uitdagingen die er liggen rond mentale 

gezondheid van deze en toekomstige 

generaties.  
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Jongerenpanel Mentale 
Gezondheid 

Doel: 

Het organiseren en begeleiden van een 

panel van jongeren dat inhoudelijke 

richting gaat geven aan (landelijk) 

beleid voor mentale gezondheid onder 

jongeren

Activiteiten: 

Mentale gezondheid en mentale 

kwetsbaarheid onder jongeren is een 

hot topic. Veel jongeren worstelden 

al met psychische klachten en de 

coronacrisis heeft dit verdiept en 

verbreed. Tegelijkertijd zien we ook de 

enorme slagkracht, energie, onderlinge 

support en commitment van jongeren 

om goed uit die sociale crisis te komen 

en kansen voor zichzelf en andere 

jongeren te pakken die ontstaan. De 

komende jaren wordt het cruciaal om 

ervoor te zorgen dat de uitgangspositie 

van jongeren in onze samenleving 

op korte en langere termijn wordt 

versterkt. En daarvoor hebben we 

jongeren zelf heel hard nodig. Als 

NJR zien we nu een uitgelezen kans 

om het jongerenperspectief centraal 

stellen in al het beleid rondom mentale 

gezondheid en gelukkig wordt dit 

breed gedeeld binnen de samenleving, 

overheid en politiek. Een Jongerenpanel 

is daarbij in onze ogen een perfect 

match. We weten uit onze ervaringen 

binnen bijvoorbeeld het MDT-

Jongerenpanel en het Hoofdzaken-

panel, dat dit een aantrekkelijke 

en vooral ook effectieve vorm is om 

jongeren succesvol onderdeel te maken 

van het ontwerp en de implementatie 

van nieuw beleid. 

De jongeren die deelnemen aan 

het nieuwe panel hebben heel 

uiteenlopende achtergronden en 

groeien op in heel verschillende 

omstandigheden. We begeleiden hen 

om hun persoonlijke input te bieden, 

mee te denken en kansen te zien 

vanuit hun leefwereld en ervaringen 

om beleid voor mentale gezondheid zo 

goed mogelijk aan te laten sluiten op 

wat jongeren nodig hebben en waar 

ze tegen aanlopen. Om hen hierbij te 

ondersteunen, helpen we de jongeren 

om te ontdekken waar ze goed in zijn 

en trainen we ze om hun verhaal te 

Hoofdzaken

Doel: 

Het organiseren en begeleiden van 

een panel van jongeren die ervaring 

hebben met psychische klachten, 

zodat zij input kunnen leveren aan 

professionals, beleidsmakers en politici.

Activiteiten: Mentale gezondheid 

en mentale kwetsbaarheid onder 

jongeren is een hot topic. Bijna 

wekelijks verschijnt er wel een artikel 

over jongeren en studenten met 

stress en burn-outs, toenemende 

suïcidaliteit, de enorme druk op de 

jeugd-GGZ. Veel jongeren worstelen 

met psychische kwetsbaarheid en 

lopen tegen de muren aan van een 

stelsel dat overbelast is. NJR vindt 

het hierbij allereerst belangrijk dat op 

psychische kwetsbaarheid geen taboe 

rust. Daarnaast is het belangrijk dat 

het jongerenperspectief veel centraler 

komt te staan in beleid rondom 

mentale gezondheid van jongeren in 

het algemeen en specialistische GGZ/

zorg in het bijzonder. 

De panelleden van het project 

Hoofdzaken zijn jongeren die zelf 

weten hoe moeilijk het kan zijn om last 

te hebben van psychische klachten. De 

afgelopen jaren hebben zij zich ingezet 

om beleid en uitvoering een stevige 

impuls te geven. Hoe? Door in gesprek 

te gaan met toekomstige en huidige 

hulpverleners, lokale en nationale 

beleidsmakers, politici, onderzoekers, 

docenten en vele anderen. Ze vertellen 

met lef en openhartigheid over hun 

verhaal en daarmee weten ze anderen 

te raken en te inspireren. Ook in 2022 

begeleiden we jongeren om hun unieke 

input te bieden, mee te denken en 

kansen te zien vanuit hun ervaringen 

om de (jeugd)GGZ beter aan te laten 

sluiten op wat jongeren nodig hebben. 

Om hen hierbij te ondersteunen, helpen 

we de jongeren om te ontdekken waar 

ze goed in zijn en trainen we ze om 

hun verhaal te delen op een manier 

die impact maakt. Onze ambitie: 

onze impact verder vergroten en ons 

panel versterken om vol te gaan voor 

persoonlijke, mensgerichte zorg voor 

jongeren die dit (tijdelijk) zo hard 

nodig hebben. 

Resultaten:

25 jongeren worden geworven en getraind om deel te nemen in het 
nieuwe panel 

Jongeren worden intensief begeleid in het proactief input leveren 
op beleid en beleidsuitvoering van VWS (met aandacht voor beleidstopics van ministeries als OCW, SZW) 
2 jongerenmeetings om deelvraagstukken verder uit te diepen 
4-6 activiteiten waarin ervaringsverhalen van panelleden worden 
gedeeld

2 keer een uitwisseling organiseren met vertegenwoordigers (ambtelijk, politiek) van VWS

10-15 partnerorganisaties waarmee we samenwerken
Een (blended) milestone event eind 2022, met deelname van jongeren, beleidsambtenaren, politici, en daarnaast sleutelfiguren 
die op dit dossier actief zijn (uit onderwijs, onderzoek, gemeenten, 
media, zorg, arbeidsmarkt, etc.)

delen op een manier die impact maakt. 

We zoeken afstemming met andere 

jongereninitiatieven, halen informatie 

op uit programma’s die zich inzetten 

voor mentale gezondheid onder 

jongeren en consulteren experts rond 

bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek, 

zorg en arbeidsmarkt. Dit alles erop 

gericht dat jongeren zelf onderdeel 

van de oplossing worden voor de grote 

uitdagingen die er liggen rond 

mentale gezondheid van deze en 

toekomstige generaties.  

Resultaten:

45 jongeren zijn actief bij het Hoofdzaken-

panel

80-120 activiteiten waarin ervaringsverhalen 

van panelleden zijn gedeeld

20 partnerorganisaties waarmee 

samenwerken

Deelname in netwerkinitiatief 

Generation Youthcare en vandaaruit 2 

gemeenschappelijke acties en activiteiten

Begeleiden van het onderzoekspanel De 

Vraagbaak (i.s.m. KJP)
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Kinderrechten & jeugdzorg

Doel: 

Jongeren in gesloten en justitiële jeugdzorg ondersteunen 

om hun mening te vormen, deze te delen en daarmee 

invloed te hebben op kwaliteit van zorg en het leefklimaat. 

De belangrijkste knelpunten rond kinderrechten en het 

jeugddomein volgens jongeren worden aangekaart bij de VN 

en het Rijk

Activiteiten: 

Wie weet er meer van wat er in de specialistische jeugdzorg 

goed gaat en beter moet, dan jongeren met ervaring in de 

jeugdzorg zelf? In dit project delen juist deze jongeren hun 

ervaringen en ideeën tijdens debatten, workshopprogramma’s 

en door deel te nemen aan inspraaktrajecten. Hierin worden 

zij begeleid door changemakers van NJR. Het gaat over 

rechten en inspraak, maar ook over gevoelige issues als 

identiteit en privacy. Deze inbreng helpt professionals en 

beleidsmakers om de kwaliteit van zorg te verbeteren en geeft 

positieve impulsen aan het leefklimaat binnen instellingen. 

Dit is belangrijk omdat jongeren niet altijd deze mogelijkheid 

hebben binnen de jeugdzorginstelling. Daar komt nog eens 

bij dat wanneer jongeren vervolgens de jeugdzorg instelling 

verlaten, ze er vaak ineens helemaal alleen voor staan. 

Genoeg reden dus voor NJR om volop in te zetten op 

ontwikkelingsgericht jeugdzorgbeleid dat samen met 

jongeren, zorgprofessionals en bestuurders en gemeenten 

wordt ontwikkeld en gerealiseerd. Daarnaast blijven we ons 

inzetten om de belangrijkste uitkomsten/aanbevelingen van 

onze VN-Jongerenrapportage te pushen bij de VN en bij de 

Nederlandse overheid. Waarbij we ervaringsdeskundige 

jongeren die mee hebben gedaan aan het onderzoek volop 

betrekken.

Jongerenconsultaties ministerie J&V

Doel: 

Effectieve en duurzame jongerenparticipatie binnen de 

beleidsprocessen en speciale actieprogramma’s van het 

ministerie van Justitie & Veiligheid

Activiteiten: 

Samen met het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben we 

in 2018-2020 gewerkt aan betekenisvolle jongerenparticipatie 

binnen beleidsprocessen van dit ministerie. De ambitie in 2022 

is om voort te bouwen op de succesvolle pilots die eerder zijn 

uitgevoerd, waarbij jongeren deelnamen aan inhoudelijke 

trajecten over de toeleiding van jonge ex-delinquenten 

naar opleiding of werk en jongerenparticipatie binnen het 

werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Samen met 

jongeren, uitvoeringsprofessionals en beleidsmakers werkten 

we toe naar een slimme structuur voor jongerenparticipatie 

die niet alleen direct tastbare resultaten opleverde, maar 

ook duurzame inbedding binnen beleidsprocessen van J&V 

mogelijk maakt. 

Waar het echt om draait in de vervolgactiviteiten die wij 

willen gaan neerzetten: dat door oog te hebben voor de 

verschillende behoeften en omstandigheden van jongeren, 

een dynamiek op gang komt waarmee J&V en jongeren in het 

verbeteren van beleid en actieprogramma’s open met elkaar 

in gesprek gaan en komen tot opbrengsten die leiden tot meer 

kansen voor jongeren die in hele lastige situaties opgroeien. 

Dat ervaringsdeskundige jongeren zelf aangeven hier als een 

peer een rol in te willen spelen onderstreept onze ambitie om 

verder te gaan op de eerder ingeslagen weg. 

Generation Youthcare

Doel: 

De stem van de jongeren uit de jeugdzorg duidelijker laten 

klinken op landelijk niveau en ervoor zorgen dat jongeren 

meer invloed krijgen op beleid dat hen direct of indirect raakt

Activiteiten: 

Ervaringsdeskundige jongeren uit de jeugdzorg (jeugdhulp en 

jeugd-ggz) moeten mee kunnen praten over het verbeteren 

van de jeugdhulp. Het is hoog tijd dat er fundamenteel dingen 

gaan veranderen in het jeugdzorgstelsel, daar is iedereen 

het over eens. Wij willen dat jongeren daar gelijkwaardig 

over kunnen meepraten. Participatie van jongeren uit de 

jeugdzorg moet structureel geborgd zijn op individueel, 

instelling, regionaal en landelijk niveau. Vanuit deze ambitie 

zijn ExpEx, JongWijs, JWB en NJR (Hoofdzaken) vanaf 2019 in 

het netwerkinitiatief Generation Youthcare intensiever gaan 

samenwerken om een beweging op gang brengen van, voor 

en door jongeren in de jeugdzorg. 

Kern van onze beweging is dat het de stem van jongeren 

bij elkaar brengt en luid laat klinken, dat het onafhankelijk 

is, dat het jeugdigen in jeugdzorg emancipeert, dat het de 

belangen van jongeren ondersteunt en dat het betekenisvol 

en structureel gericht is. Wij weten immers dat jongeren een 

waardevolle inbreng en positieve invloed kunnen hebben. 

In onze ogen dragen we hiermee direct en heel tastbaar 

bij aan het behalen van de ambities en doelen die door 

beleidsbepalers en beleidsuitvoerders gesteld zijn en draagt 

het bij aan het echte verbetering en vernieuwing van het 

jeugdstelsel.  Onze key mission: wij gaan ervoor zorgen 

dat de stem van jongeren uit de jeugdzorg landelijk zo 

krachtig mogelijk uitgedragen en meegewogen wordt nu het 

jeugdzorgstelsel hervormd gaat worden. 

Jongerenparticipatietrajecten JOGG

Doel: 

Het vergroten van de rol van jongeren in de JOGG-aanpak 

door met lokale spelers binnen de JOGG-gemeenten 

te werken aan inhoudelijke cases en versterking van 

jongerenparticipatie.

Activiteiten: 

Sinds 2019 werkt NJR samen met Jongeren Op Gezond 

Gewicht (JOGG), een organisatie die bouwt aan een lokaal, 

landelijk en internationaal netwerk om de leefomgeving van 

kinderen en jongeren gezonder te maken. JOGG-regisseurs 

doen dit samen met sleutelorganisaties in meer dan 170 

gemeenten. Na een succesvolle pilotfase ondersteunt NJR als 

expertisepartij JOGG om in 6-8 gemeenten de rol van jongeren 

in die aanpak vergroten. Volgens onze nieuwste methoden 

realiseren we in die gemeenten dialoog- en inputprogramma’s 

waarin we jongeren, JOGG-regisseurs en professionals 

begeleiden om te werken aan vraagstukken die zij samen 

kiezen. Jongeren zien daarin dat hun leefwereld, behoeften en 

ideeën centraal komen te staan en ervaren dat hun inbreng 

tot heel nieuwe energie leidt. We zorgen ervoor dat jongeren 

en professionals het beste uit zichzelf en elkaar halen, samen 

tot mooie opbrengsten komen en daarmee de uitbreiding van 

dit traject binnen andere gemeenten een succes wordt.

Resultaten:

100 deelnemende jongeren

4 jeugdzorginstellingen (gesloten en justitieel) 

en 6 programmadagen met trainingen en 

dialoogactiviteiten

2-4 dialoogbijeenkomsten met deelname 

van zorgprofessionals, brancheorganisaties, 

beleidsmakers en politici

Deelname in jongerennetwerk Generation 

Youthcare en vandaaruit 2 gemeenschappelijke 

acties en activiteiten

Resultaten:

2 uitgevoerde consultatietrajecten aan de hand van 2 cases

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

Samen met J&V inbedden van de aanbevelingen voor een consultatiestructuur van jongeren binnen (projecten van) het ministerie van J&V

Resultaten:

1 uitwisselingsevent voor 40 jongeren waarbij gewerkt 

wordt aan een inhoudelijke Hervormingagenda vanuit 

jongeren zelf

1 landelijk publiek event, waar de Agenda door 

100 jongeren wordt gepresenteerd en met 25 

relevante spelers (o.a. beleid, politiek, branches, 

zorgaanbieders) uitgewisseld 

4 follow-up gesprekken met kernstakeholders 

geïnitieerd, voorbereid en gerealiseerd n.a.v. het event 

en de Agenda

Resultaten

Het betrekken van circa 40-60 jongeren bij de lokale 
JOGG-aanpak binnen 6-8 gemeenten

De gemeenten (beleidsambtenaren en uitvoerende 
professionals) krijgen een jongerenperspectief op één 
of meerdere gemeentevraagstukken 

Binnen iedere deelnemende gemeente ligt er een 
concreet aanknopingspunt waarmee de JOGG-
professional verder aan kan werken, in samenspel met 
jongeren, professionals en beleidsambtenaren
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Resultaten:

De begeleiding en ondersteuning van een divers panel 

van 25 ervaringsdeskundige jongeren vanuit NJR en 

Movisie 

4-6 trainingen om deelnemers aan het panel (verder) 

klaar te stomen voor hun rol 

1 Rainbow Academy event ingevuld met trainingen voor 

de bredere LHBTQI+ jongerenorganisaties community 

en 125 jonge deelnemers 

2-3 Inputtrajecten voor organisaties en overheden (o.a. 

provincies, uitvoeringsorganisaties, NGO’s)

4-5 trainingen per jaar voor de bredere LHBTQI+ 

jongerenorganisaties community

Resultaten:

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

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

Leveren van social media content aan campagne 
t.b.v. kinderrechten-event november 2022 met een 
online bereik van 1000+ jongeren

Proactieve rol in de organisatie en realisatie van de 
Utrechtse Kinderrechtendenktank en een nieuwe 
jongerencommissie rond corona die daar onderdeel 
van uit gaat maken 

Meedenken over ideeën rondom Utrecht als 
kinderrechtenstad van Europa. 

1 Visual die laat zien wat UUT betekent voor beleid 
en projecten binnen de gemeente.

Resultaten:

Het ondersteunen en begeleiden van 5 

jongereninitiatieven met in totaal circa 15 

deelnemende jongeren

Een (offline en online) bereik onder jongeren van circa 

1000 

Samenwerking met de gemeente en 2-3 lokale 

sleutelfiguren en/of partnerorganisaties 

Het bundelen van methoden en krachten van zowel 

IBG als UUT om Utrecht als proeftuin van NJR te 

verstevigen

Rainbow Academy

Doel: 

Het doel van de Rainbow Academy is tweeledig: enerzijds 

zorgen voor

versterking, ondersteuning en verduurzaming van de LHBTQI+ 

jongerenorganisaties community, en anderzijds zorgen dat 

beleid beter aansluit bij LHBTQI+ jongeren.

Activiteiten: 

Rainbow Academy is voortgekomen uit Niet Alleen Anders 

Academie, een succesvol offline trainingsprogramma, 

gericht op het stimuleren van en handvatten bieden aan 

jongeren actief voor LHBTQI+ (jongeren-)organisaties om 

een inclusievere omgeving te maken én beter leiding te geven 

aan hun organisaties. Uit behoeftenonderzoek binnen de 

achterban van de Rainbow Academy kwam de wens op om 

dit programma aan te vullen met het door de doelgroep zelf 

gevraagd en ongevraagd advies geven aan beleidsmakers, 

lokale overheden en zorgprofessionals over inclusief handelen. 

In 2021 zijn we gestart met het uitbreiden van de Rainbow 

Academy, met een nieuw panel van ervaringsdeskundige 

jongeren die een klankbord vormen voor beleid op o.a. het 

terrein van emancipatie, (jeugd-)zorg en onderwijs. In 2022 

trekken we de ingeslagen koers verder door, geven we 

impulsen op kwaliteit en werken we aan sterke profilering. 

Voor dit project werken we al enige tijd nauw samen met 

Movisie en sluiten we voor de uitbreiding van het project 

partnerschappen met organisaties als Colored Qollective en 

Save the Children. 

UUT

Doel: 

UUT laat jongeren op een moderne manier nadenken over 

hun stad en hun wensen voor de stad en geeft de gemeente 

tegelijkertijd een vernieuwende kijk in de leefwereld en 

behoeften van jongeren.

Activiteiten: 

UUT activeert en begeleidt Utrechtse jongeren om hun 

standpunten, ervaringen en ideeën te delen over Utrechtse, 

maatschappelijke vraagstukken die vandaag urgent zijn 

of dit in de toekomst worden. In 5 trajecten ontstaat er een 

wisselwerking tussen de leefwereld van jongeren en de 

systeemwereld van beleidsmakers. We zoomen in op topics 

rond jeugdhulp, stadsgeschiedenis, persoonlijke ontwikkeling, 

inburgering en discriminatie. UUT stelt zich daarbij ten doel 

om jongeren(groepen) te empoweren en dit altijd te koppelen 

aan het bieden van een platform om hun input te leveren 

en daarbij betekenis te ervaren en te hebben. UUT is ook 

promotor en aanjager van ‘Utrecht Kinderrechtenstad’, de 

ambitie om de beste stad in Europa te worden op het gebied 

van kinder-en jongerenrechten in beleid en de ontwikkeling 

daarvan. 

Utrecht Kinderrechtenstad

Doel: 

Het ondersteunen en begeleiden van jongereninitiatieven om 

samen met hun leeftijdsgenoten sociaal-culturele projecten 

op te zetten en zo te werken aan onderlinge verbinding, 

persoonlijke ontwikkeling en empowerment.

Activiteiten:

 De gemeente Utrecht is voor NJR al jaren een proeftuin 

voor onze nieuwste methoden voor betekenisvolle, lokale 

jongerenparticipatie. Of het nu gaat om het betrekken van 

jongeren bij de aanbesteding van het jongerenwerk, het 

vormgeven van corona-beleid of het supporten van jongeren 

in de wijken om zelf sociale impact te maken. In 2021 hebben 

we samen met de gemeente een nieuw concept ontwikkeld 

en gelanceerd waarbij we jongereninitiatieven ondersteunen 

en begeleiden om zelf sociaal-culturele projecten op te zetten 

tijdens corona. In 2022 willen we dit verder uitbouwen. Dit 

doen we door in 2021 opgestarte jongereninitiatieven te 

versterken en hun impact en bereik te helpen vergroten en 

daarnaast nieuwe initiatieven op te starten en een kick-start 

te geven om nieuwe doelgroepen te bereiken en heel direct bij 

te dragen aan het verbinden van jongeren en de stad waarin 

zij opgroeien.
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De stem van jongeren doet ertoe. In hun eigen omgeving, 

op school, op hun werk, in het stemhokje. Maar ook op de 

plekken waar er afspraken en plannen gemaakt worden die 

invloed hebben op hun leven, hun kansen en hun toekomst. 

Participatie is niet alleen een recht voor jongeren, het zorgt 

gewoon voor betere plannen. Jongeren brengen nieuwe en 

andere ideeën, perspectieven en energie. 

Met de verschillende projecten binnen dit programma zorgen 

we ervoor dat jongeren leren over politiek en democratie 

en over hoe ze hun eigen stem kunnen laten horen. Wij 

zorgen ervoor dat jongeren aan tafel zitten om mee te 

praten over het beleid dat hen raakt. Dat doen we onder 

meer door jongeren actief mee te laten denken over de 

invulling van de Maatschappelijke Diensttijd, door hen een 

stem te geven tijdens het Nationaal Jeugddebat, maar ook 

door onze jongerenvertegenwoordigers zo goed mogelijk 

te ondersteunen bij het uitvoeren van hun belangrijke werk 

om de stem van jongeren in Nederland te laten horen bij de 

Verenigde Naties en de Europese Unie. 

NJR @ Maatschappelijke Diensttijd

Doel: 

De Maatschappelijke Diensttijd sluit aan bij de verschillende 

behoeften en belevingswereld van jongeren, door jongeren 

actief te betrekken bij de inrichting van MDT. 

Activiteiten: 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een landelijk programma 

waarbij jongeren een traject doorlopen waarin zij hun 

talenten ontdekken, netwerk opbouwen en zich vrijwillig 

maatschappelijk inzetten. NJR is daarbij vanaf het begin 

betrokken geweest, heeft een actieve rol in het MDT-kernteam, 

en werkt van daaruit aan een betekenisvolle rol voor jongeren 

zodat zij zelf MDT mede vorm kunnen geven. Het MDT-

jongerenpanel zorgt ervoor dat de stem van jongeren gehoord 

wordt in het opzetten en doorontwikkelen van MDT. Deze 

groep jongeren wordt getraind en begeleid vanuit NJR. Ze 

gaan op werkbezoek, nemen interviews af, beoordelen nieuwe 

aanvragen van projecten, denken mee over campagnes én 

werken zelf ook aan hun eigen ontwikkeling en netwerk.

In 2022 leggen we binnen het groeiende MDT-netwerk van 

jongeren die een traject doorlopen hebben de focus op 

blijvend activeren en verbinden. Je eerste MDT-traject is je 

startpunt, van waaruit je binnen het netwerk verder door 

kunt groeien en ontdekken, je stem kunt laten horen en zelf 

kunt organiseren. Op basis van behoefte-onderzoek onder 

jongeren en in samenwerking met het MDT-jongerenpanel 

wordt een mechanisme ontwikkeld waarin die verdieping vorm 

krijgt. In een pilot wordt onderzocht of we binnen die actieve 

groep jongeren van het MDT-netwerk ook inspraak op urgente 

maatschappelijke vraagstukken kunnen organiseren en welke 

randvoorwaarden daarvoor nodig zijn.

In 2021 is de MDT Academie gelanceerd: een portal waar 

online trainingen gericht op talentontwikkeling toegankelijk 

voor alle MDT-jongeren worden aangeboden. Onderdeel 

hiervan is het door NJR ontwikkelde online traject Discover me. 

MDT-jongeren kunnen aan de slag via verschillende e-learning 

modules waarbij de focus op zelfontwikkeling ligt: wat kan 

ik, waar sta ik voor en waar ga ik voor? In 2022 zetten we in 

op het verder uitrollen van de MDT-Academie. Zo zorgen we 

ervoor dat talentontwikkeling een doorlopende lijn in elke 

MDT-ervaring wordt. Begin 2022 staat er een prototype voor 

een duurzame MDT-organisatie. Vanuit NJR richten we ons 

daarbij vooral op betrokkenheid en ruimte voor jongeren.

Nationaal Jeugddebat

Doel: 

Jongeren oefenen direct invloed uit in de provinciale en 

nationale politiek om zo de belangen van hun generatie te 

behartigen

Activiteiten:

Bij het Nationaal Jeugddebat krijgen jongeren de kans 

om hun stem te laten horen in de Nederlandse politiek. 

Honderden jongeren uit alle provincies ontdekken in een uniek 

programma wat hun eigen sterke punten zijn en hoe ze die 

het beste kunnen inzetten. Ze werken samen en debatteren 

met elkaar en politici over allerlei actuele maatschappelijke 

vraagstukken. Aan het eind van het traject nemen de jongeren 

de Tweede Kamer over om direct invloed uit te oefenen op 

parlement en regering. Met hun eigen kijk, frisse ideeën en 

scherpe vragen weten ze politici aan het denken te zetten, 

te ontroeren en te overtuigen. Tijdens alles wat ze het hele 

traject meemaken worden de deelnemers gecoacht door 

oud-deelnemers die daarvoor opgeleid worden. In 2022 ligt 

de focus vooral op verder doorontwikkelen van het Nationale 

Jeugddebat voor nóg meer impact, zowel op provinciaal als 

landelijk niveau. 
Resultaten:

De borging van betekenisvolle jongerenparticipatie 

en het MDT-panel binnen de verduurzaming van de 

Maatschappelijke Diensttijd

Een MDT Academie waar jongeren die een MDT 

doorlopen of hebben doorlopen aanvullende trainingen 

gericht op talentontwikkeling kunnen doorlopen

Een sterk MDT-jongerennetwerk bestaande uit jongeren 

die elkaar bewust opzoeken

Online Discover me traject beschikbaar voor alle MDT-

deelnemers  

Resultaten:

12 Provinciale Jeugddebatten  

500+ deelnemers en (online) volgers 

60 betrokken scholen

1 (offline/online) Nationaal Jeugddebat met 100+ 
deelnemers 

25 procesbegeleiders en 10 trainers actief

Verkiezingsfestivals

Doel: 

Jongeren weten waar de gemeenteraadsverkiezingen om 

draaien en brengen geïnformeerd hun stem uit. 

Activiteiten: 

Tijdens de verkiezingsfestivals leert een grote groep 

jongeren op een toegankelijke manier over de 

gemeenteraadsverkiezingen en het belang van hun stemrecht. 

De festivals vinden plaats op mbo-opleidingen en bestaan 

uit allerlei interactieve workshops en activiteiten. Daarnaast 

lanceert NJR een grote social mediacampagne om jongeren 

naar de stembus te halen, specifiek gericht op de groep die in 

2022 voor het eerst mag stemmen. Dit wordt georganiseerd 

door NJR in samenwerking met ProDemos.

Resultaten:

12 verkiezingsfestivals op mbo-scholen
3.500 MBO-studenten doen mee (16 klassen per school)
6.000 jongeren bereikt met social mediacampagne
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Jongerenvertegenwoordigers & 
werkgroepen 

Doel: 

Nederlandse jongeren krijgen de kans om hun stem te 

laten horen bij de EU en de VN en oefenen zo invloed uit op 

internationaal beleid.

Activiteiten: 

De acht verkozen jongerenvertegenwoordigers trekken door 

heel Nederland om te horen wat er speelt onder jongeren. Alle 

ideeën, vragen en meningen die ze ophalen vertalen ze naar 

(inter)nationale conferenties van de Verenigde Naties en de 

Europese Unie. Dit doen ze niet alleen: jonge vrijwilligers uit de 

NJR-werkgroepen geven gastlessen op scholen en zetten hun 

eigen initiatieven en activiteiten op. Zo bereiken we een grote 

groep jongeren die in aanraking komt met internationale 

maatschappelijke thema’s en input kan meegeven. Afgelopen 

jaar was het door corona lastiger om grote groepen jongeren 

te bereiken voor input, daarom zal er in 2022 extra aandacht 

naar de gastlessen op scholen uitgaan.

Verkiezingen jongerenvertegenwoordigers

Doel: 

Nederlandse jongeren leren over hun rol in maatschappelijke 

vraagstukken en kiezen hun eigen vertegenwoordigers om zo 

invloed uit te oefenen op internationale besluitvorming.

Activiteiten: 

Twee keer per jaar barst de strijd los. De inzet? De 

felbegeerde titel van jongerenvertegenwoordiger! Ook in 

2022 gaat de strijd om vier verschillende functies: Europese 

Zaken, Biodiversiteit en Voedsel, Duurzame Ontwikkeling, 

en Mensenrechten en Veiligheid. Na een uitgebreid traject 

van werving en selectie worden de finalisten getraind en 

zetten ze alles op alles om met hun campagne de stemmen 

van duizenden jongeren voor zich te winnen.  De finales 

vinden telkens plaats tijdens een groot en breed toegankelijk 

jongerenevenement. Dé plek voor jongeren om zich te 

verdiepen in actuele maatschappelijke vraagstukken, in 

contact te komen met maatschappelijke organisaties, en uit te 

vogelen hoe zij zélf een rol kunnen spelen. 

Resultaten:

8 Jongerenvertegenwoordigers zijn actief  

Samenwerking met 4 ministeries (VWS, BZ, EZK, LNV) 

2 publieke verkiezingen met 2 publieke jongerenevents 

om nieuwe jongerenvertegenwoordigers te verkiezen en 

een inhoudelijk platform te bieden voor de vraagstukken 

waar zij zich voor inzetten 

40 tot 60 actieve vrijwilligers in 4 werkgroepen  

10 internationale conferenties met betrokkenheid van 

jongerenvertegenwoordigers

5.000 jongeren in Nederland bereikt  

Resultaten:

Vier verkiezingstrajecten in voorjaar en najaar

4 publiekelijk verkozen nieuwe 
jongerenvertegenwoordigers

Twee breed toegankelijke jongerenevents

80 aanmeldingen JV-functies

15 samenwerkende partners

1000 jonge deelnemers 

10.000 uitgebrachte stemmen

Internationale jongerenadviescommissie 
BuZa

Doel:

internationale en Nederlandse jongeren kunnen actief 

invloed uitoefenen op de ontwikkeling en uitvoering van 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

van Nederland. 

Activiteiten: 

De internationale jongerenadviescommissie denkt 

mee over het Nederlandse Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) beleid. De groep bestaat 

uit Nederlandse jongeren én jongeren uit de focusregio’s 

(Midden-Oosten, Noord-Afrika, Sahel, Hoorn van Afrika). 

Samen gaan zij aan de slag om met allerlei internationale 

vraagstukken die jongeren raken. NJR organiseert het traject 

en begeleidt de jongeren uit de commissie. Dit gebeurt in 

samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, 

lidorganisatie Choice for Youth & Sexuality en WestWing, de 

jongerendenktank van het ministerie. In het traject is veel 

ruimte voor experimenteren en leren. Daarmee ontwikkelen we 

een model voor effectieve jongerenparticipatie bij BZ. 

EU Youth Dialogue

Doel: 

Input van jongeren over thema’s binnen jeugdbeleid 

verzamelen en inbrengen tijdens Europese jeugdconferenties 

zodat beleid op Europees, nationaal en lokaal niveau niet 

voor, maar mét jongeren wordt gemaakt.

Activiteiten: 

Met de EU Youth Dialogue gaan we op zoek naar ideeën, 

ervaringen en standpunten van jongeren. Wat is voor 

hén belangrijk? Dat laten zij zelf horen in focusgroepen 

en tijdens dialoogactiviteiten in gemeenten, instellingen 

en tussen jongeren en organisaties en beleidsmakers. De 

jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken verzamelen 

daarnaast ook nog input van honderden Nederlandse 

jongeren via gastlessen en jongerenevents. De uitkomsten 

hiervan vormen de basis voor de Nederlandse inbreng tijdens 

de EU-jeugdconferenties in 2022. Op die manier zorgen 

we ervoor dat alle inzichten, ideeën en succesmethodes op 

het vlak van jeugdbeleid en jongerenparticipatie in Europa 

samengebracht en benut kunnen worden.

Resultaten:

Wervingscampagne (minimaal 50 aanmeldingen)

4 meetups (online/op locatie)

6 participatietrajecten

Trainingsprogramma (minimaal 5 trainingen)

In tenminste 75% van de participatietrajecten zijn de 
doelstellingen behaald.

In tenminste 75% van de trajecten wordt de 
participatie van JAC als betekenisvol beoordeeld 
door de beleidsmedewerkers

In tenminste 75% van de trajecten ervaren de leden 
van de Jongerenadviescommissie ervaren hun 
participatie als betekenisvol

In tenminste 80% van de trajecten is de doelstelling 
van diversiteit behaald

Resultaten:

2 (digitale) EU-jongerenconferenties 

1 nationale jongerendialoog tussen jongeren en 

beleidsmakers in Nederland 

1 dialoogprogramma in een jeugdzorginstelling

4 consultaties via focusgroepen of interviews met 

ongeveer 30-40 jongeren in kwetsbare posities

1 verslag over de uitkomsten van de cyclus op basis 

van de gehouden consultaties, dat gebruikt kan 

worden voor gesprekken met beleidsmakers in 

Nederland en in Brussel.

1 campagne-actie in Brussel
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