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Begin met te doen wat nodig is, dan wat mogelijk is en vervolgens kom je erachter dat je datgene hebt 
gedaan wat eerst onmogelijk leek. Deze duizend jaar oude wijsheid is voor NJR nog springlevend. Wij 
zijn er om de positie van jongeren in Nederland voortdurend te verbeteren. Het bijzondere aan NJR is 
dat we niet alleen zien wat verbeterd moet worden, maar dat we ook echt zelf aan de slag gaan.  We 
behartigen de belangen niet alleen maar door een stem te laten horen maar juist ook door aan te zetten 
tot beweging.

2019 zit vol met kansen. Er staan Europese, Provinciale en Waterschapsverkiezingen op de agenda. Er 
komt bij de Sociaal-Economische Raad een onderzoek aan naar de ontplooiingskansen van jongeren 
en de Maatschappelijke Diensttijd krijgt vorm. Van mentale gezondheid tot lokale buurtinitiatieven, van 
gastlessen over mensenrechten tot duurzaamheid, van emancipatie tot democratie; daar waar kansen 
liggen voor jongeren, daar zijn wij.

Waarom we dit doen? Hoe we dit doen? Wat we dan doen? Dat lees je in dit NJR Werkplan 2019.         
Hierin hebben wij als grootste overkoepelende jongerenorganisatie opgeschreven welke belangrijke 
onderwerpen er op dit moment bij jongeren spelen, en hoe wij daar in 2019 aan gaan werken. We 
versterken in 2019 onze succesvolle lobby, bouwen de impact van onze projecten uit en we gaan nog 
meer changemakers bereiken. We professionaliseren onze organisatie en verduurzamen onze methoden. 
Onze medewerkers, bestuursleden, jongerenvertegenwoordigers en vrijwilligers gaan hier vol energie 
mee aan de slag!

Namens het hele bestuur 18-19,

  Luce van Kempen

  Voorzitter Nationale Jeugdraad 2018-2019
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“Je bent nooit te jong om het verschil te maken” - De Nationale Jeugdraad

De NJR gelooft in een samenleving waarin jongeren goed hun plek kunnen vinden en op hun eigen 
manier positieve impact hebben op hun omgeving. Daarom staan we voor een wereld waarin jongeren 
vanuit hun eigen aanleg werken, zich verder ontwikkelen en zich inzetten voor een betere toekomst. Dat 
is motiverend en geeft je slagkracht. Wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt en wie je ook 
bent, de NJR gelooft in je sterke punten.

In de NJR komen ruim 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 zijn eigen gebied. Zij 
zijn het levende bewijs van hoe jongeren het verschil maken.  

Wij vinden dat iedere jongere de kans moet krijgen om dit verschil te maken. Daarom staan we met 
onze projecten in een vol Ahoy, maar ook in jeugdgevangenissen en in het speciaal onderwijs. Onze 
changemakers reizen het hele land door, van scholen tot buurthuizen en van gemeentes tot GGZ-
instellingen. Dagelijks werken en spreken wij met allerlei jongeren, in ons netwerk en in 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 begrijpen waar jongeren tegenaan lopen. Wij zien welke kansen en uitdagingen er 
voor onze generatie liggen. Dit nemen wij 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. Samen kunnen wij zorgen dat jongeren de voorzieningen en kansen krijgen 
die ze verdienen. 

Daarom zetten onze honderden vrijwilligers, medewerkers, jongerenvertegenwoordigers en bestuursleden 
zich er ook in 2019 voor in dat jongeren alles uit zichzelf halen en daarvoor ook de best mogelijke kansen 
krijgen. Zo zijn wij de springplank van de nieuwe generatie.

Dit is NJR
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In alles wat de NJR doet, denkt en zegt staat het versterken van 
jongeren centraal, zowel hun slagkracht als hun positie. Hoe wij 
dat voor ons zien, is altijd gefundeerd op ons directe contact met 
honderdduizenden jongeren uit alle delen van onze bevolking en 
beweegt constant mee met de ontwikkelingen onder jongeren 
en in de samenleving. Door de unieke combinatie van directe 
toegang tot zowel jongeren als tot degenen die de toekomst van 
jongeren bepalen, hebben wij een bijzonder verhaal te vertellen. 
Dat doen we dan ook, overal waar we kunnen.

Dit doen wij altijd vanuit onze drie sterke punten: de NJR is een 
motivator, verbinder en visionair. Deze eigenschappen vormen 
de basis voor onze drie strategielijnen Own It, Change It en 
Enable It. 

Onze Strategie

own it

De strategielijn Own It is gericht op empowerment van 
jongeren. Trainingen, projecten en campagnes: veel 
van onze activiteiten zijn erop gericht om het beste uit 
jezelf te halen en daarmee positieve impact te hebben. 
Daarmee bouw je aan zelfvertrouwen en de kracht om 
echt dingen voor elkaar te krijgen, oftewel een actie-
oriëntatie.  Own It is vaak de eerste kennismaking tussen 
jongeren en de NJR. Wij zorgen als motivator ervoor dat 
je kunt ontdekken wat je sterke punten zijn en wat je 
daar allemaal mee kunt bereiken. Zo zien jongeren dat 
ze veel meer kunnen dan ze dachten. Ze openen deuren 
die ze nog niet kenden.
 
Own It brengt de intrinsieke motivatie van jongeren naar 
boven om positieve impact te hebben op hun directe 
omgeving. Tegelijk hebben wij met Own It heel directe 
impact op het leven van jongeren.

De strategielijn Change It focust zich op het verbinden van jongeren 
die het verschil willen maken. Wij zien als verbinder wat deze 
ambitieuze jongeren met elkaar gemeen hebben. Ons netwerk 
van lidorganisaties, jongerenvertegenwoordigers, vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen zit vol grote ideeën en talenten. Iedereen in 
ons netwerk werkt aan een betere wereld om zich heen. Sommigen 
zijn erop gericht om jongeren zich te laten ontwikkelen of om hun 
positie direct te verbeteren, andere richten zich op indirecte impact, 
zoals verandering van beleid waar onze maatschappij of de wereld 
beter van wordt. Wij brengen deze changemakers met elkaar in 
contact, bieden ondersteuning, voorzien ze van informatie en helpen 
hen hun dromen als changemaker waar te maken. Vanuit ons netwerk 
bereiken jongeren grootse resultaten.

Change It heeft impact op jongeren zelf én op hun omgeving.  Door 
met elkaar in contact te staan kunnen zij van elkaar leren, zich aan 
een ander optrekken en samen dingen voor elkaar boksen.  Dit biedt 
de mogelijkheid om effect te hebben op veel grotere schaal.  

De strategielijn Enable It concentreert zich op de belangen van jongeren binnen beleid. Als visionair hebben we voor ogen hoe 
mooi de toekomst eruit kan zien wanneer jongeren hun stempel op de wereld drukken. Daarom ontwikkelen we trajecten om 
jongeren maximaal hun stem te laten horen.  We delen onze kennis en beïnvloeden besluitvorming. We zetten de problemen 
en uitdagingen van jongeren op de agenda. Raakt een besluit het leven van jongeren? Dan zorgen wij dat we aan tafel zitten 
bij bewindspersonen, beleidsmakers en professionals. Hierbij praten we niet alleen, maar geven we ook concrete tools om 
jongeren te betrekken en begrijpen. Het zit in ons DNA om over schuttingen te klimmen, deuren te openen en wegen vrij te 
maken. 

Enable It zorgt ervoor dat de belangen van jongeren mee worden genomen in het beleid. Dit zorgt indirect voor een betere 
positie van jongeren.  Zo is de nieuwe generatie onderdeel van de oplossing. 

change it

enable it

Young Impact
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Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit:

Kenmerkend voor de NJR-strategie is het dubbele effect. Wat bedoelen we hiermee? Aan de ene kant bezorgen onze projecten jongeren 
een betekenisvolle ervaring, waardoor zij zich nog verder kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant geven ze nieuwe inzichten als het 
gaat om wat er voor jongeren belangrijk is, waar zij tegenaan lopen en waar kansen liggen voor onze generatie. Dit doen we met input 
die we halen uit onze projecten en uit ons netwerk van lidorganisaties en vrijwilligers. Zo is een vorm van belangenbehartiging ontstaan 
die afwijkt van de traditionele aanpak. Wij vertegenwoordigen jongeren niet op basis van onze eigen mening, maar brengen de inzichten 
van jongeren rechtstreeks naar beleidsmakers en professionals, het liefst door die jongeren zelf.

Dit doen we door de drie strategielijnen te combineren. Own It, Change It en Enable It dragen zo allen bij aan een sterke positie van 
jongeren; elk met hun eigen focus en werkwijze. Own It jongeren worden versterkt door de activiteiten en projecten die via het netwerk 
van changemakers worden georganiseerd. Daarnaast kunnen zoveel mogelijk gemotiveerde jongeren hun betrokkenheid en invloed 
vergroten door vanuit Own It door te stromen naar Change It. Zowel Own It als Change It zitten vol met ontdekkingen, ervaringen en 
inspiraties die waardevol zijn voor Enable It. Via Enable it brengen wij de input vanuit Own It en Change It onder de aandacht van 
bestuurders, beleidsmakers en professionals, om op deze manier beleid en uitvoering aan te passen aan de behoeften van jongeren. 
Dit alles maakt de NJR dé schakel tussen jongeren en degenen die de wereld vormgeven.

NJR verbetert de positie van jongerenmissie

doel

doelgroep

strategielijn own it change it enable it

changemakersjongeren bestuurders, beleidsmakers 

& professionals

jongeren ontdekken 
hun sterke punten

ambiteuze jongeren 
maken het verschil

beleid is goed 
voor jongeren

belangenbehartiging

Change it

Own it Enable it
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NJR in 2019

We hebben een unieke positie om de wereld voor jongeren 

te kunnen veranderen. Dat doen we ook in 2019, overal waar 

we kunnen. Hierbij wil de NJR zichtbaar zijn voor jongeren 

en beleidsmakers, zowel offline als online. We ondersteunen 

jongeren die een actieve rol willen hebben. Dit doen we door 

middel van projecten, gastlessen, onderzoeken, trainingen en 

campagnes. We behartigen de belangen van alle Nederlandse 

jongeren op lokaal, nationaal én internationaal niveau.

Jongeren kunnen het verschil al maken in hun directe 

omgeving. Op lokaal niveau zetten wij ons daarom in voor 

de positieve invloed die jongeren hebben in hun buurt, dorp, 

stad, gemeente of provincie. In 2019 gaan we door met het 

van de grond tillen van lokale initiatieven van jongeren, 

zoals we dat al jaren doen met IkBenGeweldig en Young 

Impact. Daarnaast betrekken wij jongeren bij de provinciale 

staten- en waterschapsverkiezingen en organiseren we 

lokale jeugddebatten. Ook ondersteunen we gemeenten 

en provincies in het opzetten van succesvol jeugdbeleid dat 

samen met jongeren wordt gemaakt.  

In 2019 zitten we aan tafel met de Staatssecretaris 

van het ministerie van VWS over de vormgeving van de 

Maatschappelijke Diensttijd, hebben we een centrale rol 

in het SER-jongerenplatform en nemen we deel aan het 

Kinderrechtencollectief. Ook verkennen we de mogelijkheden 

voor een jongerenconsultatiewet en bouwen we verder aan 

onze relaties met parlementariërs en bewindspersonen in Den 

Haag. Op deze manier vertegenwoordigt de NJR de belangen 

van de Nederlandse jongeren op nationaal niveau.

De NJR beperkt zich niet tot de Nederlandse grenzen en laat 

zich ook internationaal gelden. Hierin spelen de Sustainable 

Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een 

hoofdrol. Onze Jongerenvertegenwoordigers Mensenrechten 

en Veiligheid, Europese Zaken en Duurzame Ontwikkeling 

leggen de link tussen jongeren en het internationale 

speelveld; door gastlessen te geven tot speechen op de 

algemene vergadering van de Verenigde Naties. Niet alleen 

is het belangrijk om succesvolle Nederlandse voorbeelden en 

methoden uit te dragen, maar juist ook om de  samenwerking 

aan te gaan met buitenlandse jongerenorganisaties. Verder 

staan de Europese verkiezingen van 2019 op de agenda, 

waarbij we zoveel mogelijk jongeren betrekken bij de Europese 

Unie.

We werken bij dit alles nauw samen met onze lidorganisaties. 

Zij vertegenwoordigen diverse groepen en belangen. Met 

hun inbreng kunnen wij als verbinder de belangen van alle 

Nederlandse jongeren behartigen. We werken ook samen 

met andere belangrijke organisaties, zoals de Sociaal-

Economische Raad, het Nederlands Jeugdinstituut en het VN-

Kinderrechtencomité in Genève. Door in dit netwerk samen te 

werken en ideeën uit te wisselen, versterken we de positie van 

Nederlandse jongeren. 

Zes grote thema’s staan hierbij centraal, zie de volgende 

bladzijde.

NJR Studio BOLD
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Grote thema’s in 2019

Democratie & participatie
 Jongeren zijn actief betrokken bij de democratie
 
 o.a. Stemcampagne provinciale staten-, waterschaps- & 
 Europees parlementsverkiezingen, UUT, lokale, 
 provinciale en nationale jeugddebatten, Structured Dialogue en 
 Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken.

Emancipatie & diversiteit
 Elke jongere kan zichzelf zijn

 o.a. Niet-alleen-anders-academie, 
 Young Leaders, Jongeren over 
 polarisering

Duurzaamheid & milieu
 Belangen van jongeren worden 
 meegenomen in duurzaamheidsbeleid 
 
 o.a. Jongerenvertegenwoordigers 
 Duurzame Ontwikkeling, World=U, 
 Sustainable Development Goals

Onderwijs & Arbeidsmarkt
 Jongeren krijgen optimaal 
 de kans om zichzelf te 
 ontwikkelen en kunnen hun 
 kansen op de arbeidsmarkt 
 benutten

 o.a. ROC Werkt, 
 Young Impact, verkenning 
 SER-jongerenplatform, NJR 
 Own it trainerspool,   
 Masterclass besturen

Kinderrechten & veiligheid
 De positie van elke jongere wordt 
 beschermd 

 o.a. Jongerenvertegenwoordigers 
 Mensenrechten en Veiligheid, Nacht 
 van de VN, Kinderrechten in de 
 Jeugdzorg, Kinderrechtenrapportage  
 Géneve

Welzijn & Mentale Gezondheid
 jongeren kunnen gezond functioneren en hebben 
 toegang tot ondersteuning

 o.a. Hoofdzaken, NJR-panel
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Changemakers Academy

Consultatieprogramma  
Justitie & Veiligheid

Consultatieprogramma  
Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Expertisebureau Jeugdparticipatie

Ik Ben Geweldig

Jongerenprogramma  
Noord-Holland

Jongerenvertegenwoordigers

Kinderrechten in de Jeugdzorg

Maatschappelijke Diensttijd 

Masterclass Besturen

Projecten in 2019

Binnen onze projectorganisatie gaan we in 2019 met 
maar liefst 24 projecten aan de slag. We draaien edities 
van oude bekenden als het Nationale Jeugddebat en de 
Jongerenvertegenwoordigers en verwelkomen nieuwe 
projecten zoals de consultatiepilot voor het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Samen hebben deze projecten 
bijna veertigduizend deelnemers. Het totaalbereik loopt 
in de honderdduizenden. In de projectenbijlage vertellen 
we je meer over de inhoud van onze projecten.

NJR Panel

ROC Werkt

Structured Dialogue

UUT

VN-Kinderrechtenrapportage

World=U

Young Leaders

Young Impact

 

Meer Beter Samen & Campagne 
Verkiezingen 

Mytylscholen programma

Nacht van de VN

Nationaal Jeugddebat

Netwerk  Changemakers

Niet Alleen Anders Academie
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