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Voorwoord
‘Ik vind het belangrijk dat jongeren een stem krijgen. Het gaat over mijn toekomst. Het gaat over
mijn generatie. Eigenlijk vind ik dat dit niet nodig moet zijn. Dat ik gewoon lekker naar school kan
gaan, lekker kan gaan voetballen. Maar omdat er nog te weinig voor kinderrechten gebeurt, moet
ik hiermee bezig zijn.’
Aan het woord is Lars uit Nijmegen, 14 jaar oud. En Lars geeft misschien wel de beste samenvatting
van 2021. Door de gevolgen van de pandemie was het vertegenwoordigen van de belangen van
jongeren nog nooit zo belangrijk als afgelopen jaar. Dat gaat alleen niet vanzelf, de maatregelen
dwongen ons en jongeren door het hele land, creatief te zijn.
Maar het is gelukt. Zo hebben we afgelopen jaar gezamenlijk met tientallen jongerenorganisaties
en duizenden jongeren namens de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) een advies opgesteld, vol
aanbevelingen en ideeën om het leven van jongeren juist in deze zware tijd structureel te verbeteren.
Het advies was een oproep aan de politiek om het deze keer niet alleen bij mooie woorden te laten,
maar juist ook over te gaan tot actie. Daarom gaven we het advies ook de titel “En nu… daden!”.
Tot actie overgaan deden we zelf natuurlijk ook: onder meer door samen met onze lidorganisaties
en de jongerenorganisaties die het SER Jongerenplatform vormen, een stevig advies te schrijven
over een nieuw studiefinancieringsstelsel. Ons doel? Zo snel mogelijk afkomen van het leenstelsel
en daar een beter stelsel inclusief basisbeurs voor in de plaats brengen. En dat doel hebben we
bereikt: in het nieuwe coalitieakkoord staat de afspraak dat er vanaf studiejaar 2023-2024 weer
een basisbeurs komt, een resultaat waar we trots op zijn.

Séun

Maurice

We kijken met vertrouwen uit naar 2022 en de komende jaren. We gaan er samen met al die jongeren
weer vol tegen aan. Want er moet voor jongeren veel structureel verbeterd worden. We gaan ons
daarom hard maken voor meer zekerheid voor jongeren zodat de jonge generatie weer sterk en vol
vertrouwen de wereld tegemoet kan gaan. We kunnen dit natuurlijk niet alleen en werken daarom
graag met zoveel mogelijk partners samen. Doe jij met ons mee?
		

Han na

Achraf

Ook zetten we afgelopen jaar vol in op mentale gezondheid. Zo ontwikkelden we ons project Great
Minds, waarmee we jongeren de tools geven om via actiegroepen op hun eigen school mentale
gezondheid bespreekbaar te maken en te verbeteren. Verder voerden we tot aan de informateur
aan toe, actie om ervoor te zorgen dat MDT (de Maatschappelijke Diensttijd) verder kon. Het
resultaat mag er zijn: het budget voor het project is voor de komende jaren verdubbeld waardoor
nog meer jongeren via MDT hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen ontdekken waar ze goed
in zijn. We ontwikkelden daarnaast een internationale jongerenadviescommissie om mee te denken
met het ontwikkelingsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, organiseerden met Listen
Up een week die in het teken stond van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de
jeugdzorg, lieten Pakhuis de Zwijger in Amsterdam weer volstromen met jongeren voor de Nacht
van de VN, lieten via ons activatieprogramma Ik Ben Geweldig weer ontelbaar veel lokaal door
jongeren georganiseerde acties plaatsvinden, onze jongerenvertegenwoordigers zorgden ervoor
dat jongeren bij allerlei internationale toppen weer goed vertegenwoordigd waren, en zo kunnen
we nog wel even doorgaan. Dat doen we dan ook in het vervolg van dit jaarverslag. Ga er maar even
goed voor zitten!

Namens iedereen bij NJR,

		Maurice Knijnenburg
		Voorzitter NJR
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Vincent

Jolijn

Pia

bijna

90

gemeenten bereikt
met onze projecten

25

projecten

met meer dan

40.000
deelnemers

1600

Meer dan
extra volgers op Linkedln
Ruim

70% groei

in aantal volgers op Instagram

95

150% groei in

aantal volgers op TikTok

medewerkers, stagiar(e)s, bestuursleden en
jongerenvertegenwoordigers

110
Ruim

Bijna

persuitingen, onder andere in VICE,
Volkskrant en NOS

400 samenwerkingspartners

39 lidorganisaties 450+vrijwilligers
Meer dan 185.000 weergaven met de campagne ALLES=POLITIEK en meer
dan 100.000 weergaven met de campagne ‘Listen Up’ voor de Week van
Jongerenparticipatie en Ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg

Lidorganisaties 2021:
AEGEE, Buddy Go Dutch, CHOICE for Youth and Sexuality,
CNV Jongeren, Debatbond (NL), DWARS, ESN, Expreszo, FJN,
FNJD, FNV Young & United, IFMSA-NL, ISO, JWB, JKB, JMA,
JNM, Jonge Atlantici, Jonge Socialisten, JOB, KEIHAN, LKvV,
LSVb, Mladi BiH, Montium, Morgen, Nacht van de Fooi, Nivon
Jong, NJN, Pink!, Plattelandsjongeren, Rode Kruis, Scouting
Nederland, SPS-NIP, SSN, United Netherlands, YES-DC, YMCA,
Young and Fair
Bij NJR komen bijna 40 jongerenorganisaties samen, die zich allemaal inzetten
om onze wereld eerlijker, leefbaarder en mooier te maken. Elke organisatie doet
dit op zijn eigen manier, in haar eigen gebied. Onze leden vertegenwoordigen
diverse groepen en belangen en daarom werken we nauw met elkaar samen.
Met hun inbreng kunnen wij als verbinder de belangen van alle Nederlandse
jongeren behartigen. Zo zijn we samen het levende bewijs van hoe jongeren het
verschil maken.
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Dit is NJR

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

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

liggen en wat je belangrijkste waarden zijn.
Zo weten jongeren hoe zij hun doelen kunnen
verbinden aan deze inzichten. Dit is een radicaal
andere manier van talentontwikkeling dan wat
het onderwijs biedt. Daar ligt de focus nog op
de onvoldoende die zo snel mogelijk omgezet
moet worden in een zes. Wij focussen liever op
de acht die een negen of een tien kan worden. Zo
bereiden we jongeren voor om vanuit hun kracht
en dromen bij te dragen aan hun eigen wereld!

oplossingen die werken. Op die manier vormen
wij de schakel tussen het dagelijks leven van
jongeren en de vormgevers van beleid.

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
25 projecten voor jongeren uit heel Nederland
én ruim 400 samenwerkingspartners met wie we
veel contact hebben: opnieuw een enorme bron
van informatie, kennis en ervaringen. Samen
vormt dit het enorme netwerk van NJR.

12

13

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.

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
te ontwikkelen.
2. De maatschappij zo ingericht wordt, dat
jongeren hun stempel op de wereld kunnen
drukken.

Thema’s in 2021
Verkiezingen
In aanloop naar de landelijke verkiezingen in maart,
ontwikkelden we de campagne ‘Alles = Politiek’. Een
betaalbare huur, anticonceptie, de lange wachtrij bij
de ggz: alles is politiek. En ook al bemoei jij je niet met
politiek, politiek bemoeit zich wel met jou. Met deze
boodschap en door de politiek tastbaar te maken via
verschillende social mediakanalen, moedigden we
jongeren aan om naar de stembus te gaan. De Alles
= Politiek-campagne en andere campagnes met een
soortgelijk doel werden voornamelijk gepromoot via
TikTok.
Een kieswijzer speciaal voor jongeren mocht natuurlijk
ook niet ontbreken. Daarom ontwikkelden we samen
met partners de Jongerenkieswijzer die uiteindelijk
295.000 keer werd ingevuld. Deze grote betrokkenheid
van jongeren bij de verkiezingen was ook terug te
zien in de fantastische opkomst onder jongeren, deze
was maar liefst 80 procent, vier jaar geleden was dat
nog 67 procent. Een grote stijging dus! Naast onze
campagne en de Jongerenkieswijzer wilden we ook
verkiezingsfestivals op scholen organiseren, maar die
gingen door de coronamaatregelen helaas niet door.
In het najaar van 2021 begonnen we met de
ontwikkeling van de Alles = Politiek-campagne voor
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. In
iedere gemeente spelen andere thema’s en hebben
jongeren andere drijfveren om te stemmen. Door
de inzet van lokale jongerenambassadeurs bereikt
onze boodschap jongeren in de grootste steden
en de kleinste dorpen. De ambassadeurs vertellen
in portretten op social media wat zij belangrijk
vinden in hun gemeente en wat hen motiveert om
te gaan stemmen. Dit wekt herkenbaarheid op en is
toegankelijk.

Mentale gezondheid
In 2020 stond de mentale gezondheid van jongeren
al sterk onder druk. In 2021 kwamen daar wederom
lockdowns en onzekerheid over versoepelingen
bovenop. De cijfers over de mentale gezondheid van
de jongeren liegen er dan ook niet om: ruim de helft
van de studenten ervaart psychische problemen en

bijna vier van de vijf jongeren gaven aan zich eenzaam
1
te voelen in december 2021 . Het was duidelijk een jaar
waarbij de noodzaak en de urgentie van de projecten
en activiteiten van de NJR op het gebied van mentale
gezondheid wederom duidelijk werden. Ondanks de
uitdagingen van de scholensluitingen en met bijna
een volledig jaar een demissionair kabinet, is het NJR
toch gelukt om de mentale gezondheid van jongeren
echt op de kaart te zetten, zowel bij de ministeries als
in de klas.
Afgelopen jaar hebben de Kopkracht-workshops,
waarbij leerlingen op de middelbare school leren
over mentale gezondheid, zowel online als fysiek
plaatsgevonden en verdubbelde het aantal
deelnemers. Daarnaast is Great Minds, een project
waarbij leerlingen bij hen op school activiteiten
opzetten om meer bewustzijn rondom mentale
gezondheid te creëren, ontwikkeld samen met
jongeren. Met deze projecten werkt NJR aan preventie
en bewustwording over mentale gezondheid onder
leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Naast deze projecten is er bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een jongerenpanel
opgezet onder begeleiding van NJR. In dit panel gaan
jongeren komend jaar het ministerie adviseren op het
gebied van jongeren en hun mentale gezondheid.
Verder was NJR wederom betrokken bij allerlei
beleidstrajecten zoals de Hervormingsagenda van de
Jeugdzorg (vanuit Generation Youthcare), Jeugd en
Corona-overleggen, het Nationaal Preventieakkoord,
Kinderrechten in de jeugdzorg, initiatieven rondom
preventie (zoals jongerenhulponline.nl) en hebben de
jongeren van het Hoofzakenpanel hun ervaringskennis
over de jeugd-ggz gedeeld met beleidsmakers en
andere professionals.
Om ook jongeren direct te kunnen bijstaan in deze
moeilijke tijden is er op onze socials het afgelopen
jaar veel gedeeld over mentale gezondheid. Tips om
mentaal fit te blijven bijvoorbeeld, maar ook waar je
terecht kan als je hulp nodig hebt als je niet zo lekker in
je vel zit. Al met al is er op allerlei niveaus hard gewerkt

aan het verbeteren van de mentale gezondheid en
de positie van jongeren in het verbeteren van de
jeugdzorg, maar er moet nog genoeg gebeuren!

Verduurzaming
methode
Maatschappelijke
Diensttijd (MDT)
Vanaf het moment dat het vorige coalitieakkoord
in 2017 klaar was, gingen we met jongeren uit heel
Nederland aan de slag met een mooie opdracht:
hoe moet een Maatschappelijke Diensttijd eruit
komen te zien? Via co-creatie met jongeren,
jongerenorganisaties en het Rijk kwam de
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) tot stand: een
programma waardoor jongeren in heel Nederland
ervaringen op kunnen doen, nieuwe mensen leren
kennen en hun talenten kunnen ontwikkelen.
In het regeerakkoord uit 2017 was afgesproken
dat er tot 2022 geld beschikbaar zou zijn voor het
programma. Echter, omdat we bij NJR de afgelopen
jaren zo enthousiast zijn geworden over deze manier
van werken en de kansen die we tienduizenden
jongeren kunnen bieden via MDT, vonden we dat dit
programma niet na een paar jaar op moest houden.
Daarom hebben we ons ingezet om te laten zien
hoeveel (maatschappelijke) waarde en potentie MDT
heeft. Van gesprekken bij de informateur en een
grootse campagnevideo tot ons MDT-jongerenpanel
dat de deuren in de Tweede Kamer platliep; overal
benadrukten we dat we hier mee door moeten.
Het resultaat mag er zijn: MDT mag ook de komende
jaren door én het budget is verdubbeld! Hierdoor
kunnen we verder bouwen aan een duurzame
infrastructuur voor organisaties waar jongeren alleen
maar profijt van hebben. En waarom zijn we daar nu
zo zeker van? Omdat we al sinds het begin werken met
jongeren aan het roer: de behoeften en wensen van
jongeren bepalen hoe het programma zich ontwikkelt.
De cijfers laten het ook zien: al ruim 60.000 jongeren
hebben een MDT-traject doorlopen, er doen ruim
1.800 maatschappelijke organisaties, 352 gemeenten,
en ruim 500 scholen mee!

1

https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2021/11/AF1955-Monitor-Studenten-Deelrapport-1-Mentale-gezondheid.pdf
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Ons changemakernetwerk
We weten als organisatie een heel grote groep
jongeren aan ons te binden die het verschil willen
maken. Of het nu is door actief te zijn bij een lokale
jongerenraad, een tof jongereninitiatief, een project
van NJR of iets anders: de manieren waarop we als
NJR deze jongeren kunnen ondersteunen, zijn haast
grenzeloos. Van trainingen om skills te leren, tot tips
over hoe je kan letten op je eigen mentale gezondheid
en van stages, tot de ontwikkeling van een online
trainingsplatform waar steeds meer NJR-projecten
mee gaan werken.
Mede door corona hebben we een paar dromen op
dit gebied alleen nog niet voldoende bereikt. Zo is
het creëren van een dashboard met een overzicht
van wat er bij NJR en onze leden te doen is, nog niet
gelukt. Deels doordat de huidige website hier niet
geschikt voor blijkt en deels omdat het veel meer
inzet vraagt dan we voorzien hadden. In 2022 gaan
we opnieuw bekijken hoe we dit voor elkaar kunnen
krijgen, onder meer door de website te vernieuwen.
Ook is er mede door corona en vanwege personele
verschuivingen minder aandacht geweest om de Sterke
Puntenmethode volledig door te ontwikkelen. Wel is er
een aanzet gemaakt om ook een waardencomponent
toe te voegen aan onze Sterke Puntenmethode, en
hebben we dit verwerkt op een online platform voor
MDT met vijf modules voor jongeren. Helaas hebben
we dit nog niet kunnen testen en breder kunnen
verspreiden binnen onze projecten. In 2022 besteden
we hier daarom extra aandacht aan, omdat de Sterke
Puntenmethode een belangrijk onderdeel is van onze
werkwijze.

Blik naar binnen

Thema’s in 2020
Er is afgelopen jaar wel veel meer geïnvesteerd in het
netwerk van lokale jongerenraden: er zijn meer dan
65 jongerenraden in kaart gebracht. Er worden vanaf
eind 2021 periodieke overleggen gehouden met alle
jongerenraden in het land zodat niet alleen de binding
tussen NJR en de jongerenraden verbetert, maar
ook de binding tussen de jongerenraden zelf. Hierin
worden ervaringen en tips gedeeld, werken we samen
met lokale jongerenraden uit heel Nederland aan
een lobby om lokale jongereninspraak te verbeteren
en halen we input op die we ook op landelijk of
internationaal niveau kunnen gebruiken.

Zowel in het meerjarenbeleidsplan als in het werkplan
van 2021 hebben we onszelf een aantal belangrijke
doelen voor de interne organisatie gesteld. We hebben
in 2021 hard aan de weg getimmerd om deze doelen
waar te maken, waar dan ook mooie ontwikkelingen
uit zijn voortgevloeid.

Mentaal gezonde organisatie
Allereerst is het voor iedere organisatie, en zo ook
voor NJR, belangrijk om mentaal gezond te zijn. Dit
wil zeggen dat medewerkers voldoende begeleiding
krijgen om ook na tegenslagen of periodes van stress
weer op te kunnen laden, hun grenzen aan te kunnen
geven en plezier te houden in het belangrijke werk dat
ze voor NJR verrichten.
Het afgelopen jaar hebben we in de gesprekken
met
medewerkers,
jongerenvertegenwoordigers
en bestuursleden regelmatig stilgestaan bij hoe
het met je gaat. Waar nodig zochten we samen
naar oplossingen om bijvoorbeeld de werkdruk te
verminderen. Werknemers konden als ze dat wilden
ook gebruik maken van (externe) coaching. Coaching
kan worden ingezet voor het verbeteren van de
manier van werken en het omgaan met stressvolle
situaties, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling.
Ook besteden we meer aandacht aan persoonlijke
ontwikkeling door middel van een vaste cyclus van
ontwikkelgesprekken voor alle medewerkers. Tenslotte
kregen alle nieuwe medewerkers het eerste half jaar
een buddy in de organisatie, waar ze laagdrempelig
mee kunnen delen hoe het gaat.

Online
Onze social mediakanalen zijn de plekken waar we
direct in contact staan met jongeren. Social media
spelen een enorm grote rol in de belevingswereld van
jongeren en zijn de grootste media waar jongeren
hun informatie vandaan halen. Het afgelopen jaar is
ons volgersaantal op Instagram met 71% gestegen. In
2021 is er extra aandacht gegaan naar het creëren van
inspirerende portretten van jongeren waarin zij hun
passies en motivaties delen. Zo werden onze online
kanalen niet alleen een plek van informatievoorziening,
maar ook voor inspiratie.
Het afgelopen jaar hebben wij ons ingezet om heel
diverse en afwisselende content te plaatsen die voor
een zo breed mogelijke groep jongeren interessant
is. Onderwerpen als mentale gezondheid, de
verkiezingen en complexe onderwerpen waar het
bestuur zich voor inzet, probeerden we zo toegankelijk
mogelijk te maken door middel van infographics en
verhalen van jongeren.

Samen leren en groeien
Omdat we NJR zien als een springplank, waar
de medewerkers in een hoog tempo ontwikkelen,
betekent dat ook dat we een relatief snelle doorstroom
hebben. Dit betekent dat een goede kennisoverdracht
essentieel is. Daarom is er afgelopen jaar hard aan
gewerkt om dit te verbeteren en is er een nieuw proces
in kaart gebracht voor de onboarding van nieuwe
medewerkers. Zo wordt er extra aandacht besteed
aan een goede overdracht en is er een duidelijk
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document met alle benodigde informatie. In 2022
wordt er concreet invulling gegeven aan training en
opleiding van medewerkers.
Ook afgelopen jaar was de doorstroom bij NJR
weer groot. Een heel aantal ervaren projectleiders
nam afscheid en werd opgevolgd door een nieuwe
generatie NJR’ers. En ook het MT werd vrijwel volledig
vernieuwd: er kwam een nieuwe directeur, alle
programma’s kregen een nieuwe programmanager en
ook startte er aan het eind van het jaar een nieuwe
financieel manager. Dit nieuwe team gaat met volle
energie aan de slag om ook de komende jaren een
succes te maken van onze activiteiten en projecten.

Interne kennisdeling
Om de interne kennisdeling te bevorderen hadden
we voor 2021 het doel gesteld om nieuwe teams op
te starten, die bestaan uit de verschillende projecten
die NJR rijk is. Het is belangrijk om in duidelijke teams
te werken, om zo in eerste instantie de verbindingen
tussen medewerkers en projecten te leggen, maar ook
om bestaande verbindingen tussen de projecten en
thema’s te versterken.
Er zijn daarom in 2021 drie nieuwe programmateams
opgestart: Democratie & Participatie, Talent &
Impact en Ervaringsdeskundigheid & Beleid. De
managersfuncties zijn ook opnieuw en op dezelfde
manier ingekleed, zodat elk team een duidelijke en
betrokken manager heeft. Dit heeft ook uitwerking
gehad in de manier van samenwerken: iedere twee
weken vinden er nu overleggen plaats binnen deze
teams, waarbij gesproken wordt over de richting en
ontwikkeling van het programma, en waar bijvoorbeeld
ook ruimte is om dilemma’s of juist successen te
delen. Ook is er sinds vorig jaar een maandelijks
organisatieoverleg waarin we thema’s bespreken die
voor iedereen belangrijk zijn. Op deze manier blijven
we allemaal op de hoogte van ontwikkelingen in de
projecten en is het makkelijker om verbindingen te
leggen.

2021 nog één keer op repeat
Elk jaar bereiken we samen met alle medewerkers,
stagiair(e)s, vrijwilligers, samenwerkingspartners,
jongerenvertegenwoordigers en bestuursleden zoveel moois
dat het bijna onmogelijk is om het samen te vatten in een paar
hoogtepunten. Toch is het ons weer gelukt. Hieronder vind je
een beknopte versie van de mooiste momenten van 2021.

februari
Vervolg op Denktank Coronacrisis
Deze maand gingen we op de koffie bij niemand minder dan
de koning! Hij nodigde onze voorzitter Maurice en andere
jongeren uit om het eens goed te hebben over het leven van
jongeren. Over hoe het voor starters is om werk te vinden
anno 2021. En over wat leven in crisistijd doet met ons sociale
leven en onze woonsituatie. Het team van Jongeren Denktank
Coronacrisis (waar NJR onderdeel van is) vertelde hem er in
geuren en kleuren over. Op naar verandering.

januari
Advies aan minister-president Mark Rutte
Onze voorzitter Maurice mocht, namens de Jongeren Denktank
Coronacrisis, demissionair premier Mark Rutte ons advies
aanbieden over het coronabeleid en jongeren. De Jongeren
Denktank Coronacrisis deed onderzoek naar de ideeën van
jongeren over problemen waar ze door de crisis tegenaan
lopen, bij hun werk, opleiding of huisvesting. De Jongeren
Denktank onderzocht ook de zorgen die jongeren hebben
over klimaat, gelijke kansen, mentale gezondheid en de ‘grote’
stappen in het leven..
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april

at
Nationaal Jeugddeb

Nationaal Jeugddebat (NJD)

maart

In april was het weer zover: het Nationaal Jeugddebat!
Jammer genoeg konden we het NJD niet afsluiten door

Alles = Politiek

jongeren de Tweede Kamer te laten bestormen om daar met
In maart kon je als jongere je Instagram of welke app dan ook

verschillende bewindspersonen en politici in gesprek te gaan.

niet meer openen zonder te worden overláden met politiek.

Omdat iedereen thuis moest werken, brachten we via grote

Maar da’s logisch, want alles is politiek. En wij vinden het zó

Zoomvergaderingen de gesprekken met de verschillende

belangrijk dat jij gaat stemmen, dat wij de campagne Alles =

fracties bij de jongeren zelf. De ministers en staatssecretaris?

Politiek hebben gelanceerd i.s.m. Better Together agency en

Die sloten aan vanuit de opnamestudio van het ministerie in

CLUB NEXT.

Den Haag. Thema’s als eenzaamheid onder jongeren, pesten
op scholen en de coronacrisis stonden tijdens de debatten

EU Youth Dialogue

centraal.

In dezelfde maand legde jongerenvertegenwoordiger Leverne
tijdens de EU Youth Dialogue even haarfijn uit waarom het
belangrijk is dat jongeren betrokken zijn bij democratie in

ALLES = Politiek

de Dam
Dodenherdenking op

mei

Europa. En dat deed ze goed, want door deze uitleg werd dit
onderwerp ook besproken tijdens de closing ceremony (dit is
de samenvatting van de conferentie️).

Dodenherdenking op de Dam

‘Ik hoop dat jongeren zo snel mogelijk de skills beheersen die

Deze maand heeft NJR een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse

ze nodig hebben om te participeren in de samenleving. Met

dodenherdenking die dit jaar ook weer zonder publiek

alleen taal, rekenen en spelling komen we er niet. Een kritische

was. Uit het netwerk van NJR is Amara gevraagd om als

blik op wat we te zien krijgen in de media en op social media

woordkunstenaar aan de slag te gaan, en gaf op geheel eigen

houdt ons scherp. En dat kan een hoop ellende voorkomen.’

wijze een voordracht.
“Op 4 mei spreek ik niet voor mezelf, maar voor de ander. Waar
ik op hoop? Dat mijn boodschap geruststelling en een vorm van
vrede kan bieden. Het is belangrijk om te onthouden dat we
meer met elkaar gemeen hebben dan van elkaar verschillen.”
European Youth Festival
Tijdens het European Youth Festival kon jij thuis de
festivalganger uithangen. Tijdens dit online event
werden de tofste events georganiseerd. Van biechten
met Europarlementariërs tot online kampvuursessies. Van
meedenken over het Europa van morgen tot het uitstippelen

EU Youth Dialogue

van jouw buitenlandervaring. En van escape rooms tot het
uitwerken van jouw droomplan voor je omgeving. Met als
denderende afsluiting de bekendmaking van Leah als onze
gloednieuwe jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken.
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European Yout

h Festival

n start
Jongerenpanel JV va

augustus

Jongeren aan de formatietafel
Deze maand gebeurde er ook iets wat nog nooit eerder in de

Jongerenpanel jongerenvertegenwoordigers van start

geschiedenis is gebeurd. Voor het eerst werd er naar jongeren
geluisterd bij het vormen van een nieuw kabinet!
Onze voorzitter Maurice schoof - samen met andere
jongerenorganisaties - aan bij informateur Mariëtte Hamer

Onbetaalde stages, ongelijkheid, discriminatie... Geen

juli

onderwerp is te gek voor het jongerenpanel van de
jongerenvertegenwoordigers. Via een panel halen de

(die op dat moment de leiding had over de vorming van
het kabinet). We hebben haar laten weten wat jongeren

jongerenvertegenwoordigers input op van jongeren vanuit

Advies over leenstelsel

heel het land, die zij vervolgens weer kunnen gebruiken

belangrijk vinden. Namelijk: een goed toekomstperspectief
(geen studieschuld, een woning, een goede baan), een schoon

Het Jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad,

klimaat, méér inspraak en doorgaan met MDT. De input nam ze

waar NJR voorzitter van is, onderzocht de gevolgen van het

mee naar de fractievoorzitters. Zo worden wij niet vergeten bij

leenstelsel. En die waren niet zo rooskleurig. Het zorgde er

het maken van al die nieuwe plannen voor de toekomst. Want

namelijk voor dat 1) jongeren moeilijker zelfstandig konden

hallo: de toekomst is van ons!

worden, 2) jongeren vaker spraken over toegenomen

tijdens hun internationale bezoeken. Superbelangrijk dus.

oktober
Nacht van de VN

prestatiedruk, stress en psychische klachten als gevolg
van het lenen en 3) studenten ook hun sociale, culturele

jongeren aan
de formatietafel

en professionele ontwikkeling onder druk vonden staan en

Dit jaar stond de Nacht van de VN in het teken van protest. Want

daarom afzien van extra activiteiten of studieonderdelen.

dat lijkt belangrijker dan ooit. Tijdens de Nacht van de VN waren

Gelukkig is dit leenstelstel in het nieuwe coalitieakkoord

er de tofste workshops en ontdekte je hoe je zelf in actie komt.

afgeschaft.

Enne, de afsluiter van de avond? Dat was de bekendmaking
van onze drie nieuwe jongerenvertegenwoordigers. Sarah
Oey (22) voor Duurzame Ontwikkeling, Wouter Ubbink (23)

Jongerenradendag

voor Biodiversiteit en Voedsel en Jens Gigase (19) voor
Mensenrechten en Veiligheid.

Veel gemeenten hebben een jongerenraad. Die
raad zorgt ervoor dat nieuwe plannen ook helemaal

Rainbow Academy Day

jongerenproof zijn. Wel zo handig. Maar sterk staan
tegenover een gemeenteraad? Dat is soms best lastig.
Op de jongerenradendag die wij organiseerden deelden

juni

Nacht van de VN

jongerenraden tips en tricks met elkaar!

We hadden de smaak te pakken en een dag na de Nacht,
stonden we alweer in Utrecht voor de Rainbow Academy
Day: een dag vol trainingen en ontmoetingen voor LHBTQI+jongeren. En we hadden ook nog een mooie campagne en de

Listen Up event
Wie weet er als geen ander wat er in de jeugdzorg goed

uitbreiding van het project te vieren: het Rainbow Academy

september

Listen Up event

Panel, waarin jongeren beleidsmakers, politici en onderwijzers
adviseren over LHBTQI+-zaken.

Lancering Hands On campagne

gaat én wat er beter moet? Precies: jongeren zelf! Daarom
organiseerde NJR in samenwerking met het NJi, Branches
Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en Kenniscentrum

In samenwerking met Art.1 Midden-Nederland, werkte studio

Kinder- en Jeugdpsychiatrie het online event Listen Up.

bold aan een grote campagne om stigma rondom het mbo

Politici, beleidsmakers, jonge ervaringsdeskundigen en

aan de kaak te stellen. Ze maakten zes videoportretten van

professionals uit de jeugdzorg konden een week lang

zes jonge professionals die hun passie najagen en een ode

meedoen met verschillende workshops over het belang

uitbrengen aan hun mbo-opleiding.

van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de
jeugdzorg.

ne
Hands On campag
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november

10 jongeren van de
Khadija, één van de
Adviescommissie

Eerste meet-up Jongeren Adviescommissie
Deze maand was het na een lange tijd van voorbereidingen
eindelijk tijd voor de internationale Jongeren Adviescommissie
(JAC) om van start te gaan. Deze tien jongeren waren
geselecteerd uit maar liefst 850 aanmeldingen! De JAC is een
commissie van jongeren uit de ‘focusregio’s’ van het ministerie
van Buitenlandse Zaken en helpt dit ministerie om hun beleid
te verbeteren. Tijdens de eerste meet-up week leerden deze
jongeren elkaar beter kennen en vonden er brainstorms
plaats over het verdere verloop van de commissie.

december
Presentatie coalitieakkoord
In mei waren we natuurlijk bij de informateur geweest om
duidelijk te maken wat er volgens ons voor jongeren moest
worden geregeld. En daarnaast hebben we als jongeren
natuurlijk de afgelopen jaren flink wat af gelobbyd en
actiegevoerd. Met de presentatie van het coalitieakkoord
bleek dat al die moeite het waard is geweest: na jaren van
actie en lobby door veel jongeren en jongerenorganisaties
gaat het leenstelsel eindelijk verdwijnen. Dat is een enorme
stap waar we met elkaar heel trots op mogen zijn. Verder
mag MDT door en wordt het budget groter, is er veel
geld beschikbaar voor klimaatplannen, komt de door ons
aangedragen generatietoets er nu echt, gaat er extra
aandacht naar woningen voor studenten en starters en zo
kunnen we nog wel even doorgaan!
Nu moeten we nog zorgen dat deze nieuwe plannen voor

kkoord
Presentatie coalitiea
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jongeren een daadwerkelijke verbetering gaan zijn. Ook in
2022 zullen we daar scherp op blijven.

Projecten 2021
Met onze projecten bereikten we in 2021 weer tienduizenden jongeren. We onderhielden het netwerk van jonge
changemakers in Nederland, zorgden met Studio bold voor jongerencommunicatie door jongeren en verder voerden
we 25 projecten uit binnen de programma’s Talent & Impact, Ervaringsdeskundigheid & Beleid en Democratie &
Participatie. In deze projecten werkten we met een brede groep jongeren. Zo werkten we met ervaringsdeskundige
jongeren die de jeugd-ggz willen verbeteren, jongeren die iets voor een ander deden via ons project Ik Ben Geweldig,
LHBTQI+-jongeren die via de Rainbow Academy zorgden dat beleid beter rekening houdt met hun behoeftes, en ga
zo maar door.
Hieronder kan je nog eens nalezen wat de focus was van ieder project in 2021, hoeveel jongeren we hebben bereikt
en welke doelen we hebben behaald.

Netwerk van jonge changemakers
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.

Resultaten
We vormen een groot landelijk netwerk met alle jonge changemakers die iets willen betekenen. Jongeren hadden
toegang tot beleidsbepalers en bestuurders op alle niveaus. Er is inbreng geleverd aan invloedrijke platforms als de
SER en aan tal van ministeries, provincies en gemeenten.
Ook politieke contacten zijn benaderd over verschillende onderwerpen. Ook afgelopen jaar is er intensief met de
Rijksoverheid gesproken over de gevolgen van corona en nagedacht over manieren om het zo dragelijk mogelijk te
houden voor jongeren. Samen met tientallen jongerenorganisaties en duizenden jongeren hebben we namens de
Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) een advies opgesteld, vol aanbevelingen en ideeën om het leven van jongeren
juist in deze zware tijd structureel te gaan verbeteren. Met het SER Jongerenplatform hebben we een stevig advies
geschreven voor een nieuw studiefinancieringsstelsel. Ons doel? Zo snel mogelijk afkomen van het leenstelsel en
daar een beter stelsel inclusief basisbeurs voor in de plaats brengen. En dat doel hebben we bereikt: in het nieuwe
coalitieakkoord staat de afspraak dat er vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs gaat komen. Met het
ministerie van BZK hebben we intensief verder gewerkt aan plannen om jongeren veel directer bij onze democratie te
betrekken door jongerenorganisaties beter te ondersteunen en onderling kennis te delen. Tot slot zijn vernieuwende
concepten en methoden ontwikkeld voor communicatie met jongeren en verspreid door studio bold, ons eigen creatief
bureau dat door jong talent wordt gerund.

Impact
De inbreng van jongeren is terechtgekomen op plekken waar het er echt toe doet. Dat zorgt ervoor dat de betrokkenheid
van jongeren vergroot, hun slagkracht en zelfvertrouwen zijn vergroot, maar bovendien leidt het tot beter beleid met
positievere effecten voor jongeren, dus meer kansen en voorzieningen waarvan ze gebruik kunnen maken. Door ieder
jaar met zoveel actieve jongeren aan de slag te gaan voor een betere samenleving, vergroten we ons netwerk en de
impact die we hebben steeds verder.
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Programma Talent & Impact

Studio bold

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 stonden ook in 2021 klaar om de deelnemers te begeleiden en er werd 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 was er aandacht voor wie nog niet georganiseerd is.
Zo ondersteunden we met Ik Ben Geweldig activiteiten die door jonge wijkbewoners worden bedacht en waarmee
zij positieve impact maakten op de mensen om hen heen. Met Sprint boden 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.

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 2021 hebben meer dan een miljoen jongeren kennis gemaakt met de campagnes
van bold. De grotere projecten waar studio bold veel voor heeft gedaan, waren het Nationaal Jeugddebat en het
verkiezingsevenement Nacht van de VN. Studio bold nam de regie over de huisstijl, visuele uitingen en promotie van
deze online evenementen.

De mogelijkheden om je binnen NJR verder te ontwikkelen past bij ons: klein beginnen, groots worden!

Daarnaast kon de campagne i.s.m. Art.1 Midden-Nederland, eindelijk live. Deze campagne “Hands On” had het doel
om het mbo in de positieve spotlights te zetten door middel van zes videoportretten van jonge oud-mbo’ers die hun

Changemaker Academy

passie najagen.

De Changemaker Academy gaf in 2021 training aan ruim 1.400 jongeren en is daarmee een belangrijk onderdeel
van het netwerk van NJR. De Academy leerde deze jongeren vaardigheden rondom veelgevraagde thema’s als
Vergroot je invloed, Storytelling en Sterke Punten. In de eerste helft van het jaar vonden de trainingen als gevolg
van de coronamaatregelen over het algemeen online plaats. In de tweede helft konden steeds meer trainingen weer
fysiek gegeven worden. Changemaker Academy werkte afgelopen jaar samen met ruim 20 (jongeren)organisaties en
onderwijsinstellingen en er werden trainingen gegeven aan deelnemers en coaches van meerdere NJR-projecten. Zo
zijn bijvoorbeeld veel jongeren bereikt tijdens de studie- en onderwijsbeurzen door heel Nederland, waar de Academy
ze kennis liet maken met hun sterke punten. Intern deelden de trainers hun kennis en skills met onder andere de
coaches van Great Minds en Kopkracht, en voegden zij waarde toe aan Sprinttrajecten. In het najaar zijn nieuwe,
jonge trainers geworven en zijn er maar liefst vijftien trainers bij de pool aangesloten. We zien veel potentie in deze
groep die vanaf 2022 ingewijd zal worden in het trainerschap.

Resultaten
9 social mediacampagnes (waaronder #ikbenopen, Alles=Politiek, 5 tips, jongerenportretten, Rainbow Academy,
Kinderrechten i.s.m. Gemeente Utrecht, en ‘Hands On’ mbo rolmodellen campagne).
3 promotiefilms (BZK pilot jongereninitiatieven, Rainbow Academy, Jongerenpanel Jongerenvertegenwoordigers)
2 verkiezingscampagnes en evenementen (European Youth Festival en Nacht van de VN)
15 projecten ondersteund met communicatieactiviteiten

Waar heeft dit aan bijgedragen?
Van animaties tot video, en van huisstijlen tot promotiecampagnes: 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

Resultaten

problemen aan de kaak stellen op een niet al te serieuze manier.

•
•

Deelnemer:
“De stage heeft me heel veel gebracht. Naast superleuke mensen leren kennen ben ik ook sterk vooruitgegaan op het
werken met de camera, licht en edittechnieken. Het is een hele veilige omgeving om te leren. Maar ook het werken in

•

een team, onderlinge communicatie en het organiserende vermogen. Ik heb geleerd te durven en te doen! Daar ben
ik heel blij mee.”

•

•

Doel voor 2021 was om de pool van jonge opleiders naar 40 uit te breiden. Dit is behaald, want er zijn 15 		
enthousiaste trainers aangenomen, waardoor er een totaal van 41 is bereikt.
In 2021 gaf Changemaker Academy training aan 1.400 jongeren (dus meer dan het beoogde aantal van		
1.250). Naast de vele trainingen aan groepen jongeren van ongeveer 10-15 deelnemers, waren er ook een aantal
grotere groepen. Zo werd bijvoorbeeld training gegeven aan 70 mbo-studenten van het Regiocollege Zaandam en
werden de jonge opleiders van Changemaker Academy ingeschakeld bij het Sprinttraject van NJR (80 deelnemers
Tijdens de studie – onderwijsbeurzen zijn veel jongeren bereikt die nog niet eerder met NJR in aanraking zijn
gekomen. De jongeren kregen een presentatie over sterke punten, waarna ze hier zelf mee aan de slag gingen om
hun eigen sterke punten te achterhalen.
Een andere manier waarop jongeren zijn bereikt die nog niet bij NJR zijn aangesloten, is door het geven van
trainingen op scholen zoals (onder andere) het Regio College in Zaandam en de Universiteit Utrecht. Tot slot
hebben we vanuit Changemaker Academy de mogelijkheden onderzocht voor een samenwerking met het
NJR-project Ik Ben Geweldig (IBG). We zouden namelijk graag de jongeren die zich hebben ingezet via IBG
de mogelijkheid bieden om hun ontwikkeling een extra boost te geven door het volgen van trainingen bij de
Changemaker Academy. We zien hier veel kansen voor en zetten in 2022 een pilot op om dit te realiseren.
In 2021 zou Changemaker Academy zichzelf nog meer op de kaart zetten met een campagne waarin aanbod,
tools en succesfactoren gepromoot worden. Door meer focus te leggen op uitbreiding van de trainerspool en
vergroten van het bereik, is de campagne nog niet gelanceerd. Wel is er een start gemaakt: ideeën liggen klaar,
waarbij social media en de Changemaker Academy-portal een belangrijke rol zullen spelen. Denk bijvoorbeeld
aan een online campagne aan de hand van korte video’s waarin de trainers meer vertellen over wat zij doen, of
‘how to’ video’s voor op de portal zodat trainers gemakkelijk tips en tricks kunnen inzien en delen.
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Impact

Sprint (MDT)

De Changemaker Academy heeft in 2021 vol ingezet op het vergroten van impact door het uitbreiden van de trainerspool
naar 41 jonge opleiders. Deze jongeren zullen zichzelf in 2022 verder ontwikkelen als trainer en zo hun stempel op
de maatschappij drukken. Naast het geven van workshops aan relatief kleine groepen van ongeveer vijftien mensen,
heeft de Academy meer impact kunnen maken dan ooit door aanwezig te zijn op mbo’s en studiebeurzen waar
de trainers tot wel 80 jongeren tegelijk bereikten. Doordat alle trainers de nieuwe Changemaker Academy-leerlijn
volgden, waren zij verzekerd van persoonlijke ontwikkeling, en kregen deelnemers de verdieping die ze nodig hebben
om zelf impact te maken.

Ons Maatschappelijke Diensttijd (MDT) project Sprint heeft als doel om jongeren meer te betrekken bij het verrichten
van vrijwilligerswerk bij maatschappelijke (jongeren)organisaties. Jongeren deden in 2021 relevante kennis en
vaardigheden op voor de eigen ontwikkeling, maar ook zagen we dat jongeren maatschappelijk betrokken bleven
en actief werden bij maatschappelijke (jongeren)organisaties. In vier maanden tijd trokken de deelnemers het
Sprintje van hun leven. In 2021 gingen we twee van zulke trajecten aan met meer dan 140 jongeren. Bij tenminste
één maatschappelijke organisatie zetten de Sprinters zich in om als vrijwilliger met een uitdagende opdracht
aan de slag te gaan. Daarnaast volgden zij trainingen ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling, kregen zij
masterclasses (over thema’s als medezeggenschap, projectmatig werken, lobbyen en campagne voeren) van experts
in deze werkvelden en brachten zij werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met (één
van) deze onderwerpen. Bij Sprint gaat het ook om leren van elkaar. Jongeren uit heel Nederland hebben daarom
samengewerkt aan hun trajecten en zijn zo tot toffe resultaten voor zichzelf, andere jongeren en jongerenorganisaties
gekomen.

Deelnemers:
“Doordat de trainers ook jong waren, kregen we heel veel van hun energie mee, wat echt tof was.”
“De trainers waren top en hebben super meegedacht over de inhoud. Ze hebben leuke trainingen verzorgd.”

Ik Ben Geweldig (IBG)

Resultaten

Ik Ben Geweldig (IBG) is hét programma voor jongeren die iets goeds willen doen, die hun buurt beter maken, anderen
helpen en zo zorgen dat de wereld er weer een stukje mooier uitziet.
In 2021 bestond het programma zeventien jaar. Er zijn dit jaar door 188 jongeren geweldige activiteiten uitgevoerd,
en daarmee hebben zij meer dan 8.500 mensen bereikt. Thema’s als inclusiviteit, klimaat, eenzame ouderen, cohesie
in de buurt en mentale en lichamelijke gezondheid passeerden de revue. Door het snel en goed aanpassen van de
IBG-voorwaarden en coaching in reactie op steeds veranderende coronamaatregelen, zijn meer dan de helft van alle
ingediende aanvragen toegekend. Daarnaast is ingezet op het geven van workshops en lezingen op veel verschillende
plekken in Nederland. Als hoogtepunt hebben de IBG-coaches een workshop gegeven aan internationale leraren om
te vertellen hoe jongerenparticipatie door IBG gestimuleerd wordt en waarom het werkt.
In 2021 zijn we een aantal mooie nieuwe samenwerkingen aangegaan. Door de handen ineen te slaan met Great
Minds, ondersteunt IBG, naast alle individuele aanvragen van jongeren, ook activiteiten die specifiek over mentale
gezondheid gaan. Met Gemeente Utrecht coachte en financierde IBG toffe events die bedacht waren door de
jongerendenktank. Daar zijn we trots op!

•
•
•
•

•

Impact
Aan de hand van hun sterke punten, wat ze wilden leren en waar hun interesses liggen, hebben Sprinters ondervonden
hoe het is om in maatschappelijke projecten te werken met andere jongeren. Deze ontmoeting werd bevorderd door
onze Sprinters te koppelen aan andere jongeren: de begeleiders die zelf werkzaam waren bij een Sprintorganisatie.
Opdrachten werden in groepjes uitgevoerd. Hierdoor werden Sprinters geïnspireerd door leeftijdsgenoten, wat
precies aansluit bij de peer-to-peer-aanpak van NJR. Alle Sprintprojecten gingen over het verbeteren en vergroten
van jongerenparticipatie. Daardoor ontmoetten Sprinters vaak ook jongeren van buiten de organisaties.

Resultaten
•

•

Meer dan 140 jongeren zijn een Sprinttraject gestart in 2021.
Alle Sprintjongeren volgden de sterke puntentraining van NJR en leerden zo waar zij goed in zijn en hoe ze dat
kunnen inzetten.
Jongeren deden vrijwilligerswerk bij 12 maatschappelijke (jongeren)organisaties.
Er werden tientallen projecten bij de Sprintorganisaties opgepakt door de deelnemers. Van lobbyen voor meer
toeslagenbewustzijn onder jongeren tot aan het organiseren van een educatief zomerfestival voor jonge meiden
in Amsterdam en Den Haag en onderzoek naar diversiteit van besturen van jongerenorganisaties.
50 jongeren waren betrokken bij het ontwikkelen en organiseren van masterclasses en werkbezoeken.

De doelstelling van 230 toegekende donaties, is halverwege 2021 bijgesteld naar 180. We hebben grotere
evenementen gefinancierd en intensiever gecoacht bij complexere activiteiten. Kleiner dus in aantallen, maar
zeker niet in bereik en impact.
Jongeren hebben dit jaar meer samengewerkt, waardoor er maar liefst 1.443 jongeren hebben meegeholpen
aan evenementen (bijna 300 meer dan verwacht). Zij hebben hiermee meer dan 7.800 buurtgenoten bereikt. Dat
aantal ligt iets lager dan de beoogde 19.000 mensen: helaas een effect van de coronamaatregelen waardoor
mensen minder bij elkaar konden (en mochten) komen.

Gedurende de masterclasses en werkbezoeken hebben Sprinters kennisgemaakt met andere maatschappelijke
organisaties zoals de SER, Politie, RIVM, Jongerenwerk, Milieudefensie en een groot lobbykantoor. Ontmoeting werd
hier verdiept door Sprinters in gesprek te laten gaan met (vaak jonge) mensen die bij deze organisaties werken.
Door vrijwilligerswerk te doen bij maatschappelijke organisaties hebben Sprinters zich ingezet om iets te doen voor
andere jongeren. Met de projecten waar ze aan hebben gewerkt, hebben Sprinters een bijdrage geleverd aan het
verbeteren van jongerenparticipatie en waren daardoor impactvol voor henzelf, de organisaties en jongeren in
Nederland.

Veel van de doelstellingen zijn gehaald door met de IBG-coaching te focussen op online mogelijkheden voor
activiteiten, zoals podcasts en documentaires. Zo kon de boodschap van de jongeren toch door een grote groep
mensen gehoord worden. Ook hebben we hierdoor 53% van de aanvragen kunnen honoreren en hebben we dus alle
verwachtingen daarmee overtroffen.

Sprint deelnemer:
“Ik heb geleerd dat ik meer vertrouwen mag hebben in de bijdrage die ik aan iets kan leveren.”

Impact
IBG heeft zich afgelopen jaar voornamelijk ingezet om de bestaande ongelijkheid in Nederland te verminderen. Dit
is gedaan door juist de jongeren die iets voor een ander willen doen, maar niet het geld hebben of niet voldoende
ondersteuning hebben in hun sociaal netwerk, te benaderen. Door vruchtbare samenwerkingen met jongerenwerkers
door heel Nederland heeft IBG al veel voor deze groep kunnen doen en worden de prachtige ideeën van deze jongeren
realiteit. De IBG-aanpak werkt: jongeren doen iets goeds voor een ander, ontwikkelen belangrijke competenties en
ontdekken wat ze zelf kunnen bereiken.

Deelnemers:
Elize: “Als ik met mijn activiteit mensen gezien kan laten voelen en dat er een verbinding ontstaat, dan ben ik tevreden.”
Nimesh: “Jongeren om mij heen hebben het zwaar en ik heb altijd al iets willen doen voor een ander. Daarom organiseer
dit evenement.”
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Programma Ervaringsdeskundigheid & Beleid

Hoofdzaken

Wij willen dat jongeren kunnen groeien en dat ze hun stempel op de wereld kunnen drukken. We weten wat wel
werkt en wat niet. Ook in 2021 deelden we deze kennis, maakten ons hard voor betekenisvolle jongerenparticipatie en
inspireerden en begeleidden we anderen om hetzelfde te doen. Zodat beleid niet alleen voor jongeren, maar ook mét
jongeren wordt gemaakt. Ze delen hun ervaringen met beleidsmakers en dragen bij aan slimme oplossingen.
Binnen het programma Ervaringsdeskundigheid & Beleid voerden we daarom projecten uit die zich hier specifiek op
richten, onder meer met ons ons Expertisebureau Jongerenparticipatie, maar ook via het jongerenpanel Hoofdzaken en
het nieuwe project Great Minds waarmee we jongeren in staat stellen aandacht te vragen voor mentale gezondheid op
school en in de wijk. Ook bleven we ons inzetten om de belangrijkste aanbevelingen van de VN-Jongerenrapportage te
pushen bij de VN en bij de Nederlandse overheid, waren we actief met projecten binnen de jeugdzorg en ondersteunden
we de LHBTQI+-jongerencommunity met onze Rainbow Academy.

De panelleden van het project Hoofdzaken zijn jongeren die zelf weten hoe moeilijk het kan zijn om last te hebben van
psychische klachten. Ook afgelopen jaar 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 vertelden met lef en openhartigheid over hun verhaal en daarmee wisten
ze anderen te raken en te inspireren. In 2021 begeleidden we 40 jongeren om hun unieke input te bieden, mee te
denken en kansen te zien vanuit hun ervaringen om de ggz beter aan te laten sluiten op wat jongeren nodig hebben.
Om hen hierbij te ondersteunen, hielpen we de jongeren te ontdekken waar ze goed in zijn en trainden we ze om hun
verhaal te delen op een manier die impact maakt.

Resultaten
•
•
•

Expertisebureau Jongerenparticipatie
Het Expertisebureau ondersteunde ook in 2021 organisaties en overheden bij het creëren van de best mogelijke

•

omstandigheden voor jongeren zodat zij met hun sterke punten een stempel op de wereld kunnen drukken. Dit deed
het Expertisebureau door het delen van kennis op het gebied van jongerenparticipatie. Meerdere organisaties en
overheden hebben we ondersteund in het opzetten van een jongerenparticipatietraject waardoor zij meer inzicht
hebben gekregen in de mening, behoeften en visie van jongeren. Hierdoor zijn zij in staat gesteld om kwalitatief beter
beleid te maken. Ook hebben we door middel van het delen van best practices via o.a. expertmeetings, interviews,
Listen Up, en het JOGG-stappenplan professionals en beleidsmakers geïnspireerd hoe zij jongeren beter kunnen
betrekken in het maken en uitvoeren van beleid. In onze onderzoeken peilden we de meningen, ervaringen en ideeën
van een dwarsdoorsnede van of juist hele specifieke groepen binnen de Nederlandse jongerenpopulatie op basis
waarvan we statements konden maken naar belangrijke beleidsmakers en uitvoerders. De inzichten en uitkomsten
van het Expertisebureau deelden we online en offline met professionals uit het werkveld.

•
•

200 ervaringsverhalen zijn gedeeld tijdens activiteiten waar panelleden aan deelnamen;
Videoserie ‘Speaking from Experience’ gemaakt over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in
de jeugd-ggz.

Impact
De deelnemers van Hoofdzaken hebben geleerd hoe ze hun ervaringsverhaal kunnen vertellen op een manier die
voor hen prettig is. 87% geeft aan dat hun zelfvertrouwen gegroeid is door deelname aan het Hoofdzakenpanel. De
jongeren hebben het gevoel dat ze hun ervaringen op een manier in kunnen zetten die zinvol is.
In het voorjaar heeft het Hoofdzakenpanel met een aantal Tweede Kamerleden gesproken over de jeugd-ggz. De
jongeren hebben hun eigen ervaringen gedeeld en zijn in gesprek gegaan over concrete oplossingen, bijvoorbeeld
voor overbruggingszorg als je op een wachtlijst staat. Zo kregen ze beter inzicht in wat er speelt in de politiek en lieten
ze hun stem horen in Den Haag.

Resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•

40 jongeren waren actief bij het Hoofdzakenpanel;
29 partnerorganisaties waarmee we gedurende het jaar hebben samengewerkt, waarvan 12 nieuwe organisaties;
Met het jongerennetwerk Generation Youthcare hebben we samen opgetrokken bij het proces rond de
Hervormingsagenda Jeugdzorg;
107 activiteiten waarin jongeren hun ervaringskennis hebben gedeeld;

+/- 300 deelnemers aan activiteiten van het Expertisebureau;
18 kennisdelingsactiviteiten georganiseerd;
3 participatietrajecten begeleid;
5 masterclasses / workshops gegeven;
4 opgeleverde onderzoeken;
2 innovatietrajecten uitgevoerd;
3 visuals over jongerenparticipatie gemaakt;
1 landelijk event: Listen Up over jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg.

Deelnemers
“Deelnemen aan Hoofdzaken geeft mij het gevoel dat alle ervaringen (ook de negatieve) die ik heb in de ggz ‘niet voor
niets’ zijn geweest. Ik kan ze nu op een constructieve manier inzetten. Dat is voor mij het belangrijkste: zingeving aan
alle dingen die ik mee heb moeten maken.”
“Er is een vuurtje in mij aangewakkerd, ik heb echt een passie ontdekt in het werken met mijn ervaring in dit werkveld.
Ook heeft het veel zelfvertrouwen gebracht, door de vele positieve feedback van gesprekspartners.”

Impact
Het Expertisebureau heeft veel ontwikkeld en geïnnoveerd in 2021. Zo hebben we de NJR-visie op betekenisvolle
jongerenparticipatie doorontwikkeld. Ook organiseerden we voor het eerst een online weekevent: Listen UP.
Veel organisaties leverden een bijdrage aan sessies en workshops over jongerenparticipatie en de inzet van
ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg. We maakten er ook een goed gelezen magazine over. We ontwikkelden
daarnaast een stappenplan voor jongereninspraak die we nu testen bij vijf gemeenten. Dit alles doet het
Expertisebureau altijd op een creatieve manier, samen met jongeren en zo laten we meteen zien hoe dat betekenisvolle
jongerenparticipatie werkt.

Deelnemers
“Ik vond het een superleuke ervaring om deel te nemen aan de inputsessie van de Nederlandse sportraad, heb er
leuke herinneringen van over, nu al. Als er nog van dit soort gelijke dingen zijn kunt u mij altijd mailen.”
“Als host van Listen Up vond ik het tof om eens mee te maken hoe dit gaat en om mijn innerlijke Humberto Tan even te
voelen. Zo veel meer respect gekregen voor presentatoren!”
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Great Minds
In ons nieuwe project Great Minds stimuleerden en ondersteunden we jongeren 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 op het thema mentale gezondheid. Themadagen, (online) acties, filmavonden of
voorlichting geven: de vorm maakt niet uit, zolang ze maar bijdragen aan een inclusieve school en buurt waar mentale
gezondheid verbetert en onderlinge relaties worden versterkt. In 2021 lag de focus op co-creatie en ontwikkeling
van materialen, trainingen en een website om daarna pilots te kunnen starten. Aan het eind van het jaar zijn er
drie pilotgroepen van start gegaan: drie op scholen en één bij een stichting. Op deze scholen is het project nog in
uitvoering en naar verwachting worden hiermee zo’n 500 jongeren bereikt.

Resultaten
•
•
•

Samen met jongeren hebben we campagnematerialen, trainingen en een website gemaakt;
37 jongeren deden mee aan de eerste drie Great Minds-groepen;
2 trainingen georganiseerd voor jongeren die een Great Minds-groep wilden starten.

Impact
Great Minds helpt jongeren bij het ontpoppen van hun eigen initiatieven die bijdragen aan de mentale gezondheid
van hun medejongeren, zodat hun wereld steeds een stukje mooier en veiliger wordt. We zagen dat de deelnemers
enthousiast zijn over dit pilotproject en dat het een waardevolle toevoeging is aan wat al gebeurt op scholen rond
mentale gezondheid (zoals gastlessen en workshops).

Deelnemers
“Ik heb voor Great Minds gekozen om mensen proberen te helpen. Je bent niet slecht omdat je je voelt zoals je je voelt.
Je bent een mens, en dat is het mooie van jou.”

Kopkracht

Het peer-to-peer-to-peer-programma van Kopkracht faciliteert een werkvorm waarin leeftijdsgenoten en
schoolgenoten met elkaar het gesprek aan gaan over mentale gezondheid. Zo gaat het niet óver jongeren, maar
werken jongeren mét jongeren. Daar ontstaat een veilige ruimte, begrip en vertrouwen voor deelnemers. Het verlaagt
de drempel voor jongeren om te spreken over waar ze mee rondlopen. Het Kopkrachtprogramma wordt gedraaid
vanuit een preventieve invalshoek. We zijn er trots op dat we in 2021 met zo veel jongeren het gesprek aan zijn gegaan
in een tijd die absolute aandacht vraagt voor mentale gezondheid.

Resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•

39 Kopkrachttrainingen en -workshops zijn uitgevoerd;
In 2 train-de-trainer-programma’s hebben we 44 nieuwe peertrainers opgeleid;
935 jongeren van tussen de 11 en 13 jaar hebben deelgenomen aan de Kopkrachtworkshop;
15 Kopkrachttrainers
Op de scholen waar Kopkracht draait, doen meestal alle eerste klassen mee;
Een promovideo gemaakt om uit te leggen wat Kopkracht is;
We leverden een bijdrage aan een teamdag voor docenten van een scholengroep en aan de Mulock Houwer
Lezing 2021;
We namen deel aan de kerngroep van de Academische Werkplaats Jeugd & Gezin centraal (focus op prestatiedruk
en stress).

Impact
Door de workshops van Kopkracht faciliteren wij een veilige ruimte en plek waarin jongeren kunnen nadenken en
spreken over hun mentale welzijn. Zo kunnen ze van elkaar leren en met elkaar praten. Dat verbindt niet alleen de
jongeren in de klassen die de workshops volgen met elkaar, maar ook de jongeren met hun eigen emoties, gevoelens
en behoeften.
Er zijn meerdere jongeren die vanuit hun rol als peertrainer, na het geven van de workshop, zich dit schooljaar
ontfermden over een paar brugklasleerlingen die een luisterend oor nodig hadden en wat extra steun. Deze jongeren
werden daardoor niet gelijk doorgestuurd naar een vertrouwenspersoon of schoolpsycholoog, maar voelden zich
gehoord en gezien door hun eigen peers. Jongeren kunnen vanuit hun peer-supportrol écht iets betekenen voor
een ander, zolang zij maar de tools aangereikt krijgen en het zelfvertrouwen om op andere jongeren af te stappen.
Kopkracht leent zich daar uitstekend voor omdat het gericht is op openheid, verbinding en respect en begrip voor
elkaar in de klas!

Deelnemers
“Door anderen te helpen bij het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, hielp ik onbewust ook mijzelf. Door mee
te doen met Kopkracht ontstaat er meer openheid over hoe iedereen zich voelt in de klas. Dat zorgt voor herkenning
en dat je weet dat je niet de enige bent die zich zo voelt.”

UUT
Binnen UUT begeleiden we Utrechtse jongeren om hun standpunten, ervaringen en ideeën te delen over Utrechtse,
maatschappelijke vraagstukken die voor hen belangrijk zijn. In vijf inspraaktrajecten ontstond er een wisselwerking
tussen de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van beleidsmakers. We zoomden in op topics rond jeugdhulp,
stadsgeschiedenis, inburgering en discriminatie. Eén van de trajecten is de jongerendenktank gemeente Utrecht. Deze
denktank bestaat uit een grote groep jongeren die zich in coronatijd hard willen maken voor hun leeftijdsgenoten.
Zij organiseerden bijvoorbeeld een dance-evenement en een writerscamp in samenwerking met ons project Ik Ben
Geweldig. UUT was ook promoter en aanjager van ‘Utrecht Kinderrechtenstad’, de ambitie om de beste stad in Europa
te worden op het gebied van kinder- en jongerenrechten in beleid en de ontwikkeling daarvan.

Resultaten
•
•
•
•

100 jongeren waren actief bij de inspraaktrajecten: van jonge nieuwkomer en studenten tot leerlingen en uitvallers
van het voortgezet onderwijs;
Meer dan 300 overige jongeren hebben digitaal of fysiek deelgenomen aan een activiteit;
Promotor en aanjager van Utrecht Kinderrechtenstad;
Videoserie gemaakt over hoe kinderen en jongeren uit Utrecht kijken naar kinderrechten.

Impact
De inhoud is veel nadrukkelijker centraal komen te staan bij de inspraaktrajecten. We zagen dit bijvoorbeeld terug
bij de grote diversiteit aan ideeën van jongeren die zich op structurele wijze inzetten om de coronatijd dragelijker te
maken. De Gemeente Utrecht heeft een moderne rol binnen UUT en zorgt voor een warme en veilige sfeer. Zo zijn wij
gegroeid tot een modern jongerenproject dat ieder hoekje van de Utrechtse samenleving kent.

Deelnemers
“Ik vind het fijn dat ik als nieuwkomer ook gehoord wordt en dat er ruimte wordt gemaakt om mee te praten voor mij
en mijn vrienden.’’

Kinderrechten & jeugdzorg

Rainbow Academy

Wie weet er meer van wat er in de jeugdzorg goed gaat en beter moet, dan jongeren met ervaring in de jeugdzorg
zelf? In dit project deelden juist deze jongeren hun ervaringen en ideeën tijdens debatten, workshopprogramma’s
en door deel te nemen aan inspraaktrajecten. Hierin werden zij begeleid door changemakers van NJR. Het ging
over rechten en inspraak, maar ook over gevoelige issues als identiteit en privacy. Deze inbreng hielp professionals
en beleidsmakers om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast bleven we ons inzetten om de belangrijkste
uitkomsten/aanbevelingen van onze VN-Jongerenrapportage te laten horen bij de VN en bij de Nederlandse overheid.
Zo zorgden we ervoor dat de stem van alle jongeren gehoord wordt en dat er beleid wordt gemaakt dat in hun belang
is. Ook hebben we dit jaar tijdens de Listen Up week (met bijbehorend online magazine) veel kennis gedeeld tussen
jongeren en organisaties die werken met jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg. En binnen
het samenwerkingsverband Generation Youthcare dachten we mee over de Hervormingsagenda Jeugdzorg.

De Rainbow Academy is de plek voor LHBTQI+ jongeren waar we leren wie we zijn en laten horen wat we nodig hebben.
Of dat nou is via openbare trainingen door het jaar heen, of door verbindingen te leggen op de jaarlijkse Rainbow
Academy Day, of juist via deelname aan de Rainbow Academy-groep. Voor dit project werken we nauw samen met
Movisie en Colored Qollective. Het hele jaar door organiseren we openbare trainingen. Deze trainingen zijn gratis
met als doel om onszelf te leren waar we goed in zijn en hoe we de wereld fijner maken voor de mensen om ons heen.
Soms komen we online bij elkaar, maar hopelijk in de toekomst ook weer face-to-face. Het trainingsprogramma en
de Rainbow Academy Day waren dit jaar weer een succes. De trainingen over o.a. sociale media, suïcidepreventie,
hulpvragen werden stuk voor stuk positief ontvangen.
Dit jaar was er voor het eerst ook een groot kunstzinnig onderdeel van de Rainbow Academy Day met onder andere
dragperformers en de scenarioschrijfster van ANNE+. We starten dit jaar met de Rainbow Academy-groep. Dit zijn
25 jonge mensen (tussen de 15 en 24) die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de mensen die onze wereld
vormgeven: onderwijzers en mensen in de zorg, maar ook zeker beleidsmakers. Als het nodig is, brengen we onze stem
naar ministers en staatssecretarissen.

Resultaten
•
•
•
•
•
•
•

30 jongeren namen deel aan 6 verschillende input- en dialoogactiviteiten over kinderrechten;
1 pre-session met 15 members van het Internationale Kinderrechtcomité en 3 jongeren van Nederland
georganiseerd;
Listen Up week: 22 interactieve online workshops met ongeveer 170-180 unieke deelnemers;
45 jongeren met ervaring in de jeugdzorg/jeugd-ggz droegen bij aan de Listen Up week;
Listen-Up Magazine gelanceerd;
4 trainingsdagen georganiseerd in verschillende gesloten jeugdzorg instellingen met 40 deelnemers;
Generation Youthcare: samen met JWB, ExpEx en Jongwijs hebben we ons verenigd in een jongereninitiatief van
ervaringsdeskundige jongeren uit de jeugdhulp.

Resultaten
•
•
•
•
•

Impact

25 deelnemers Rainbow Academy-groep;
50 deelnemers deden mee aan een van de 7 trainingen die we organiseerden;
700 jongeren bereikt via de nieuwsbrief en 1.020 volgers op Instagram;
We organiseerden de jaarlijkse Rainbow Academy Day voor 80 deelnemers;
We leverden een bijdrage aan de Nacht van de VN, ExpresZo’s Paarse Vrijdag en de Voor de Jeugd Dag.

Impact

Dankzij Kinderrechten in de jeugdzorg worden jongeren binnen de gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële instellingen
betrokken bij het beleid van de instelling. Daarnaast zorgen wij voor verbinding met andere projecten waaronder de
jongerenvertegenwoordigers die de input en gesprekken van de jongeren binnen de gesloten instellingen meenemen
in hun presentaties voor nationale en internationale beleidmakers. Zo gingen de jongerenvertegenwoordigers dit jaar
mee naar een gesloten instelling en gingen ze in gesprek over hoe het voor de jongeren is om daar te leven.

We zien dat ons nieuwe onderdeel, de Rainbow Academy-groep, heel goed aanslaat bij beleidsmakers en (onderwijsen zorg)professionals. De jongeren krijgen de kans om hun ervaringsdeskundigheid te laten horen waar het verschil
gemaakt kan worden. Ze coproduceren campagnes, helpen bij beleid en komen met originele ideeën voor vraagstukken
van gemeenten. De kick-off van de Rainbow Academy groep was, alhoewel online, een groot feest van herkenning
onder de deelnemers. We speelden spelletjes, leerden elkaar kennen en maakte grootse plannen.

Deelnemers

Deelnemers

“Rainbow Academy heeft mij een plek geboden om samen met andere jongeren na te denken over maatschappelijke
(/LGBTQIA+/queer) kwesties, huidige systemen te bevragen en actie te ondernemen.”

“Eindelijk iemand die ervoor zorgt dat we kunnen praten met de directeur van de instelling. Het voelt fijn om gehoord
te worden’’
“Om in coronatijd met Listen Up zo een grootschalig digitaal evenement op te zetten, is echt heel bijzonder.’’

“Bij Rainbow Academy zit ik erg op mijn plek. Ik leer veel over mezelf en ontmoet nieuwe mensen, maar ik leer ook veel
over het organiseren van verschillende korte termijnprojecten. Zo heb ik een performance gemaakt voor een online
event, maar hebben we ook gepitcht voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo kun je dus ook echt
iets betekenen voor andere lhbti+ jongeren, en creëren wat ik zelf heb gemist. Die combinatie maakt het erg leuk.”
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Programma Democratie & Participatie

Nationaal Jeugddebat

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 voor betere plannen. Jongeren brengen nieuwe
en andere ideeën, perspectieven en energie.

In 2021 vond alweer het 26e Nationaal Jeugddebat plaats. De deelnemers zijn tussen de 12 en 18 jaar oud en
werden uitgenodigd op basis van hun inzet en sterke punten tijdens de Provinciale Jeugddebatten. Alle 70
deelnemers hebben van januari tot april hard gewerkt om zich voor te bereiden op hun grote dag. Op 14 en 15
april waren de (online) debatten met de bewindspersonen. De onderwerpen waren dit jaar ‘Voedselverspilling’ met
minister Schouten, ‘Schoolstress’ met minister Slob, ‘Balans tussen online en offline’ met staatsecretaris Blokhuis en
‘Discriminatie’ met minister Grapperhaus. In het najaar van 2021 startte de nieuwe lichting waarbij in twaalf provincies
ruim 400 jongeren meededen aan een Provinciaal Jeugddebat. Voor de jonge deelnemers vormt dit traject vaak een
vormende en verrijkende ervaring. Daarbij werden ze ondersteund en begeleid door vrijwilligers (denk aan trainers en
procesbegeleiders) die zelf ooit deelnemer waren. Die peer-to-peer-to-peer-aanpak maakt het project tot een succes.

Met de verschillende projecten binnen dit programma zorgden we in 2021 dat jongeren leerden over politiek en
democratie en hoe ze hun eigen stem konden laten horen. Wij zorgden ervoor dat jongeren aan tafel zitten om mee
te praten over het beleid dat hen raakt. Dat deden 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.

Resultaten

Maatschappelijke Diensttijd

•
•
•
•

Het initiatief van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en de investering om bestaande en nieuwe initiatieven op dit
gebied te steunen heeft zich bewezen als een unieke kans zijn voor jongeren en organisaties. NJR heeft ook afgelopen
jaar nauw samengewerkt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het vormgeven van een open
proces waarin alle groepen jongeren en hun organisaties worden betrokken, en het jongerenperspectief centraal
blijft staan. In 2021 hebben we dit concreet invulling gegeven door de doorontwikkeling van het jongerenpanel, het
vormgeven en faciliteren van het jongerennetwerk en het delen van succesvolle strategieën voor het benaderen en
betrekken van jongeren. Daarnaast is er hard gewerkt om jongeren nog meer centraal te stellen binnen MDT, bij zowel
het beoordelen als het indienen van aanvragen. Verder voerden we tot aan de informateur aan toe actie om ervoor te
zorgen dat MDT verder kon. En met resultaat: het budget voor de komende jaren is verdubbeld waardoor nog meer
jongeren via MDT hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen ontdekken waar ze goed in zijn.

2 Provinciale Jeugddebatten met 406 deelnemers;
Het Nationaal Jeugddebat met 70 deelnemende jongeren en 4 bewindspersonen;
639 jongeren gaven hun mening over de thema’s van het NJD 2021 via het NJD-opinieonderzoek;
20 jonge procesbegeleiders en 10 jonge trainers waren actief.

Impact
Het Nationaal Jeugddebat is geen debatwedstrijd met winnaars en verliezers, maar biedt jongeren die niet politiek
actief of betrokken zijn een bijzondere, betekenisvolle ervaring waarbij ze erachter komen waar ze goed in zijn, dat
hun stem en ideeën ertoe doen, en samenwerken met jongeren vanuit het hele land. Provinciale en landelijke politici
gaan in gesprek met jongeren over hun voorstellen en nemen hun ideeën mee. Zowel provinciaal als landelijk leidt dit
tot vervolgafspraken over de doorontwikkeling van de door jongeren aangedragen ideeën. In 2021 hebben er voor
drie onderwerpen een vervolgafspraak plaatsgevonden met de deelnemende jongeren en de betrokken ministeries.

Deelnemers
Resultaten
•
•
•

“Wow, ik had nooit verwacht dat ik zomaar met een minister in gesprek zou gaan en dat er dan naar me geluisterd
wordt.”

26 actieve jongeren in het jongerenpanel;
Ontwikkelde campagnevideo met groot bereik om het belang van MDT breed onder de aandacht te krijgen;
Vaste rol voor NJR in het kernteam van MDT en verschillende werkgroepen.

Jongerenvertegenwoordigersprogramma
Impact
Door de inzet van NJR en het MDT-jongerenpanel zorgen we ervoor dat MDT zo goed mogelijk aansluit bij de
verschillende behoeften van een brede groep jongeren en bij hun belevingswereld. Vanuit de expertise van NJR
in jongerenparticipatie geven we, denken we en bouwen we mee aan in samenwerking met het MDT-netwerk. De

In 2021 hebben de acht jongerenvertegenwoordigers (JV’s) zich keihard ingezet om de visie en ideeën van Nederlandse
jongeren en de internationale politiek dichter bij elkaar te brengen. Door input van 11.000 jongeren konden de JV’s
de stem van Nederlandse jongeren vertegenwoordigen op het hoogste niveau, bij de Europese Unie en de Verenigde
Naties.

jongeren van het panel spelen daarbij een onmisbare rol, en werken tegelijkertijd ook zélf aan hun eigen persoonlijke
ontwikkeling.

Ook 2021 werd getekend door de uitdagingen die de coronapandemie met zich meebracht. Hierdoor gingen veel
zaken, zoals internationale conferenties, anders dan gepland. Door het verplaatsen of hybride/online maken van
conferenties, was het soms ingewikkelder om de plek van jongeren te waarborgen. Desondanks hebben de JV’s zich
met veel passie, ambitie en enthousiasme ingezet om de stem van jongeren mee te nemen in de besluitvorming
op Europees en VN-niveau. Zo blijven de JV’s strijden om op alle niveaus structureel plaats te maken voor JV’s en
daarmee de stem van jongeren.

Deelnemers
“Het MDT-panel is voor mij een groep jongeren waarbij ik mezelf durf te uiten, mezelf beter leer kennen en ontzettend
veel leuke mensen ontmoet en ontdek waar ik goed in ben. En waar ik kansen krijg die ik anders nooit had gekregen.”

Dit deden zij zeker niet alleen: de vier verschillende werkgroepen werkten ook dit jaar hard mee voor het ophalen van
input bij Nederlandse jongeren en daarmee bij te dragen aan de JV-missie. Daarnaast hebben ze aan toffe projecten
gewerkt om jongeren te spreken over hun behoeftes en wensen, en de internationale politieke omgeving levend te
maken voor jongeren. Ze spraken met jongeren over de invloed van internationale en Europese politiek op hun eigen
leven en op welke manier zij zelf invloed kunnen uitoefenen, ook op lokaal niveau.
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In 2021 hebben de JV’s een grootste campagne gevoerd om een jongerenpanel over internationale zaken op te zetten,
met als resultaat meer dan 800 jongeren die graag mee willen denken en hun stem willen laten horen. Zo blijven
we ondanks uitdagende omstandigheden op zoek naar mogelijkheden om zoveel mogelijk jongeren (ook online) te
bereiken en te spreken.

Jongerenadviescommissie
In 2020 werd de Youth at Heart-strategie gelanceerd door Buitenlandse Zaken, en als resultaat werd in 2021 de
Internationale Jongerenadviescommissie (Youth Advisory Committee) opgezet door het ministerie en NJR, in
samenwerking met Choice en WestWing. Jongeren centraal zetten in het ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied
van Onderwijs, Werk, en Jongerenparticipatie – dat is de gedachte vanuit waar deze commissie is opgezet. Jongeren
de ruimte geven om mee te praten en mee te werken aan beleidsvraagstukken die over hún toekomst gaan is van
groot belang. Maar liefst 850 jongeren uit het Midden-Oosten, de Sahelregio en de Hoorn van Afrika solliciteerden op
een functie in de commissie. Na een intensief en bijzonder selectietraject is een groep van tien jongeren samengesteld
die tot januari 2023 de Internationale Jongerenadviescommissie van het Ministerie van Buitenlandse zaken vormen.
In 2021 is de groep van start gegaan met de eerste trajecten waarin zij met beleidsmakers samenwerken aan
beleidsvraagstukken.

Ook hebben we in 2021 ingezet op het verder versterken van de band met de ministeries. De jongerenvertegenwoordigers
zijn zelf actief bezig met het vormgeven van de samenwerking met de ministeries, waarin ze samen kritisch reflecteren
om de plek van de JV’s binnen de ministeries op een betekenisvolle manier te verankeren.

Resultaten
•
•
•
•
•
•

8 jongerenvertegenwoordigers actief op vier verschillende terreinen: Europese Zaken, VN Mensenrechten en
Veiligheid, VN Duurzame Ontwikkelingen en VN Biodiversiteit en Voedsel;
Samenwerking met 4 ministeries (VSW, BZ, EZK, LNV) om ruimte voor jongerenparticipatie in internationale
besluitvorming te creëren;
2 publieke verkiezingen met 2 publieke jongerenevents (waarvan 1 hybride plaatsvond);
49 actieve vrijwilligers in 4 verschillende werkgroepen;
Inzet van jongerenvertegenwoordigers bij 19 internationale conferenties;
Actieve engagement van 11.000 jongeren – 230.000 jongeren meetbaar bereikt met artikelen, podcasts en tv,
exclusief social mediabereik.

Resultaten
•
•
•
•

Impact
Door het Jongerenvertegenwoordigersprogramma is de stem van jongeren meegenomen in de besluitvorming op
nationaal, Europees en VN-niveau. Samen met de inzet van JV’s uit andere landen wordt daardoor (inter)nationaal
beleid ontwikkeld wat beter aansluit op de behoeften wensen en ideeën van jongeren zelf.

10 internationale commissieleden uit het Midden-Oosten, De Hoorn van Afrika en de Sahelregio werden gekozen
uit 850 sollicitanten;
10 jongerenvertegenwoordigers vanuit NJR, Choice en West Wing fungeren als adviserende schil en helpen de
YAC-members vanuit hun ervaring en expertise;
1 online kick-offweek met sessies en trainingen;
3 beleidstrajecten zijn van start gegaan.

Impact
NJR heeft in samenwerking met andere jongerenorganisaties meegedacht over de Youth at Heart-strategie en de
ontwikkeling van de Jongerenadviescommissie, om zo alle elementen van betekenisvolle jongerenparticipatie in dit
traject te realiseren.

Europese Jeugddialoog (EUYD)

Deelnemers
“Ik had een superdrukke week, maar elke keer als er een bijeenkomst van de Jongerenadviescommissie was, liet ik
alles vallen en riep ik naar de mensen om me heen: ‘I am going to my new friends’, omdat we echt vrienden geworden
zijn, toch?”

In 2021 stond de Europese Jeugddialoog in het teken van het thema participatie en democratie. Onder de noemer
‘Europa voor JOU en jongeren, JIJ voor jongeren en Europa: Ruimte voor Democratie en Participatie’ bevond de
Europese Jeugddialoog zich in de laatste twaalf maanden van de achtste cyclus. Door het organiseren van activiteiten
waarin we jongeren in contact brachten met beleidsmakers/Europarlementariërs konden zij het gesprek aangaan
over de effecten van de Coronacrisis op de levens van jongeren en de behoeftes, wensen en ideeën voor het betrekken
van jongeren bij Europese besluitvorming en politiek. Door deze verschillende activiteiten hebben we afgelopen jaar
met Nederlandse jongeren gesproken over hun ideeën, ervaringen en standpunten. Deze gesprekken vormden het
uitgangspunt van de Nederlandse positie tijdens de twee EU-Jeugdconferenties die plaatsvonden in 2021.

“Het is zo belangrijk om internationaal samen te werken tussen jongeren. Ik realiseer me dat problemen bij ons
ook gelden voor jongeren uit andere landen. Als we samenwerken aan oplossingen kunnen we van elkaar leren.
Oplossingen die grensoverschrijdend zijn, zijn sowieso duurzamer.”

Resultaten
•
•
•
•

Betrokkenheid van JV’s EZ bij 2 digitale EU-Jeugdconferenties ;
1 factsheet met de belangrijkste uitkomsten van afgelopen cyclus van EUYD;
1 dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/Europarlementariërs (online) (EyoU);
1 activiteit: biechten met MEP’ers (jongeren en Europarlementariërs).

Impact
Met EUYD zorgen we ervoor dat Nederlandse jongeren hun stem bij de EU kunnen laten horen en dat we samenwerken
met andere Europese landen. Zo leveren we vanuit Nederland een bijdrage aan de Europese dialoog waarin inzichten,
ideeën en best practices op het gebied van jeugdbeleid en jongerenparticipatie gedeeld worden.

Deelnemers
“Elk beleid is jeugdbeleid.”
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Verkiezingen jongerenvertegenwoordigers en Nacht van de VN
De Nacht van de VN 2021 stond in het teken van het actuele thema protest. Jongeren kwamen om te leren,
geïnspireerd en uitgedaagd te worden. Hoe kun je zelf je stem laten horen en hoe kun je als jongere zelf je steentje
bijdragen aan de uitdagingen van deze tijd? Welke impact hebben jongeren al, en waar kun je bij aansluiten? Op
29 oktober 2021 kwamen ruim 400 jongeren samen op locatie in Pakhuis de Zwijger om aan de slag te gaan met
allerlei maatschappelijke vraagstukken. Het uitgebreide programma bestond uit lezingen, workshops en activiteiten
aansluitend bij de belevingswereld van jongeren. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kwamen zijn de
wooncrisis, klimaatrechtvaardigheid en racisme. Daarnaast was de Nacht van de VN de afsluiting van een intensief
verkiezingstraject en het podium waarop de nieuwe jongerenvertegenwoordigers werden verkozen.

Resultaten
•
•
•
•
•

Ruim 600 bezoekers (waarvan ruim 400 op locatie en de rest online) die het evenement gemiddeld met een 8.3
beoordeelden;
Bijna 700.000 weergaven via social mediacampagnes;
Samenwerking met 17 maatschappelijke partijen die in aanraking kwamen met de jongerendoelgroep;
3 verkiezingstrajecten met publiekscampagnes;
Bijna 12.000 geldig uitgebrachte stemmen tijdens de jongerenvertegenwoordigersverkiezingen voor de functies
Mensenrechten en Veiligheid, Duurzame Ontwikkeling en Biodiversiteit en Voedsel.

Impact
De Nacht van de VN is een laagdrempelig en breed toegankelijk evenement, waarmee we jaarlijks een nieuwe groep
jongeren bij het werk van NJR weten te betrekken. Deze jongeren leren over maatschappelijke vraagstukken, en
krijgen handvatten om zelf een rol te spelen. Ze komen tijdens het evenement in aanraking met concrete kansen om
zelf aan de slag te gaan, waarmee dit het startpunt vormt van hun ontwikkeling om zich actief in te zetten en hun stem
te laten horen. Daarnaast raakt een grote groep jongeren bekend met het werk van de jongerenvertegenwoordigers
en bouwen zij een achterban en legitimiteit op voor hun mandaat.

Deelnemers
“De Nacht van de VN mag best de gehele dag duren, het was goed, grappig, leerzaam en inspirerend.”
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Zij maakten NJR in 2021
Bestuur
Achraf El Hajouti, Erben Oosting, Hanna Gonsalves, Jolijn Amorison, Koen Tuin, Lara van
Oostveen, Maurice Knijnenburg, Pia Termijn, Sara Langeveld, Séun Steenken, Thyrza Zoons,
Vincent Vegt.

Medewerkers
Beau Schenk, Coco Peet, Esther Vloedgraven, Eva van de Burgt, Faraaz Ramdjanbeg, Femke
Twisk, Floor van Donkelaar, Folmer Speerstra, Franke Roor, Giulia Giacometti, Hanna Scheffer,
Ilja Schurink, Isabeau Jensen, Isabelle Slijkerman, Jacco van Mersbergen, Jackie Jane Broers,
Jan Gradje Vollebergh, Jamila Barry, Jip Bos, Jonneke Reichert, Josine van Kemenade, Judith
Buitenhuis, Julia van der Most, Kirsten de Haas, Lieke Smets, Maaike Schrijver, Maaike van
Duin, Madelein van der Ploeg, Marjolein Quist, Marloes Bos, Naomi den Besten, Nina Akollo,
Sam Kuiper, Sarah Beeftink, Nusret Musa, Robbert van Ettekoven, Sasja Bekhuis, Sheila Rebel,
Tanja Kuipers, Thomas Stap, Viona Kers-Overeem, Zuheir Saad Eddin.

Stagiaires
Bart van der Wouden, Brechtje de Lange, Brechtje Muizer, Burcu Keser, Carmen Arens, Cynthia
Almeida, Emiel Elberse, Floris Huijboom, Henrik van de Pol, Hester Leth, Irini Panagoulakos,
Isa de Wit, Isabella Kampstra, Janice van der Burg, Jeruscha Neman, Loïs Machelessen, Kiki
van Bergen, Koen Vreekers, Maartje Dekkers, Maartje Hakstege, Marjolein da Graca, Maud
ter Wielen, Maure Scheele, Merveille Tandu-Pedro, Morsal Wali, , Remco Buitenhuis, Ruben
Ferreira dos Santos, Sanne Timmermans, Sven Verouden, Tess van der Heide, Tom van Hummel.

Jongerenvertegenwoordigers
Aoife Fleming, Dennis Jansen, Eva Koffeman, Evi Vet, Hevien Dahly, Jens Gigase, Leah Corsmit,
Leverne Nijman, Manal Moussane, Mert Kumru, Sarah Oey, Wouter Ubbink.

En natuurlijk de honderden vrijwilligers die actief waren het afgelopen jaar. Dat waren er te
veel om allemaal bij naam te noemen, maar heel veel dank aan hen!
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We hadden het niet kunnen doen zonder de support van
@ease, 113 (hulplijn), A Bigger Circle, Academische Werkplaats (Transformatie Jeugd Utrecht),
Academie voor de stad, Aidsfonds, Art. 1, Better Together Agency, BGZJ, Club NEXT, ConsultingKids,
Cardea Jeugdzorg, Colored Qollective, COC Nederland, Curium, Levvel, Defense for Children,
Developmental Labels Hub, ExpEx, ExpresZo, Entrea Lindenhout, FNO Geestkracht, Gemeente
Utrecht, Fonds21, GGD, GGZ, Goed Geschut, HvA, HU, #IKBENOPEN, Impulz-Samergo, Jeugdzorg
Nederland, Jeugd Welzijns Beraad, JOGG, Join Us, JongWijs, Stichting JoU, Kenniscentrum Kinderen Jeugdpsychiatrie, Kenniscentrum Phrenos, Labyrinth in Perspectief, LEV-Groep, LOC Jeugd,
LUMC-Curium, MBO Midden-Nederland, MDT, Ministeries van BZ, BZK, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW,
SZW en VWS, Movisie, Music Moves, Nationaal Agentschap Erasmus+, Nederlands Jeugdinstituut,
Nederlandse Sportraad, NOV, Number 5 Foundation, OneWorld, Oxfam Novib, Partners voor
Jeugd, ProDemos, Radboud Universiteit, Rnewt Tilburg, Raad voor de Kinderbescherming, Rutgers,
Rode Kruis, Samen sterk zonder stigma, Save the children, Samen Veilig Midden Nederland, SDG
Nederland, SER, Stichting Move, Stichting Open Mind, Stichting STAD, Take a Step, Trimbos Instituut,
U-2BHeard, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Universiteit Erasmus Rotterdam, VICE, VSBfonds,
West Wing, Young Impact, YES-DC, ZonMw, X11 Utrecht, Xonar, Youké en vele anderen!
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En nu verder
2021 was een jaar met grote uitdagingen. Maar van al die uitdagingen gingen onze handen juist nog meer jeuken om
dingen aan te pakken, en dat gaan we komend jaar ook doen. Hoewel de uitdagingen voor de huidige generatie jongeren
groot is, blijven we optimistisch en kijken we uit naar wat 2022 ons gaat brengen. Een nieuw kabinet begint haar werk, in
maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en na de coronacrisis is onze samenleving toe aan herstel. 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.
Afgelopen jaar werd ook onze interne veerkracht op de proef gesteld. De onzekerheid die de coronacrisis met zich
meebrengt, had ook effect op onze projecten en de mentale gezondheid van onze medewerkers en vrijwilligers. In 2021
zijn wij als organisatie al begonnen om intern alles nog soepeler te laten verlopen en we pakken daarin ook komend jaar
door. We besteden onder meer aandacht aan de opleiding en training van medewerkers en zorgen voor meer verbinding
in de organisatie, knappen ons hele pand op en werken aan een betere, digitale infrastructuur om prettig (samen) te
kunnen werken. Ook brengen we meer focus aan in onze activiteiten en projecten, investeren we extra in ons netwerk
en zorgen we voor meer inhoudelijke ondersteuning van het bestuur. Daarmee komt er meer ruimte vrij om onderzoek te
doen, kennis te verzamelen en activiteiten en bijeenkomsten te organiseren waar ook andere jongerenorganisaties en
-initiatieven van profiteren.
We gaan met een frisse blik vol aan de bak om de problemen voor jongeren niet alleen op de kaart te zetten, maar
ook te zorgen voor concrete resultaten. Bijvoorbeeld op het gebied van kansengelijkheid en de mentale gezondheid
van jongeren. We kijken uit naar onze bestaande en nieuwe samenwerkingen met overheden en onze andere partners.
We blijven als NJR betrokken bij de plannen die worden gemaakt met betrekking tot de gevolgen voor jongeren van
de coronacrisis. We blijven investeren in de groei van het netwerk van lokale jongerenraden, maar bijvoorbeeld ook in
het netwerk van de Maatschappelijk Diensttijd. We hebben gemerkt dat je online misschien nog wel meer mensen kunt
verbinden dan fysiek. Het was niet voor niets dat onze community op sociale mediaplatforms de afgelopen twee jaar
fors is gestegen en dat we daarin nog steeds positieve ontwikkelingen zien. Wij blijven ons dan ook in 2022 focussen om
een zo groot en divers mogelijke groep te bereiken op onze socials. Maar uiteraard hopen we vooral dat we weer zoveel
mogelijk fysiek bij elkaar kunnen komen!
Wil je meer weten over hoe de springplank van NJR zijn werk zal doen komend jaar? Check het Werkplan 2022!

54

55

Colofon
NJR, 2022
Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL, Utrecht
tel. 030-2303575 / e-mail: info@njr.nl
KVK: 34162110

Vormgeving: Vera Mathijssen

