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“Bizar goed” – als een staatssecretaris die woorden in de mond neemt nadat 
115 jongeren haar het vuur aan de schenen hebben gelegd, dan weet je dat je 
lekker bezig bent. Maar als een jongen in een jeugdgevangenis vertelt dat dit 
de eerste keer is dat hij zich echt gehoord voelt, dan weet je dat je echt het 
verschil aan het maken bent.

In 2018 waren we met 27 projecten en tienduizenden deelnemers in een 
recordaantal van 136 gemeenten actief. Dat zijn cijfers om trots op te zijn. De 
groei die we voor ogen hadden, hebben we dit jaar meer dan overtroffen.

Wat we ook hebben overtroffen, zijn onze dromen om meer zichtbaar te zijn. 
We hebben meer dan een miljoen jongeren bereikt met onze succesvolle 
nieuwe campagnes, werken met bijna alle ministeries samen en zien dat 
steeds meer politici, media en professionals ons weten te vinden.

Wat voorop blijft staan is dat we ons dag in, dag uit inzetten voor een sterke 
positie van jongeren. Dat elke jongere zijn of haar sterke punten kent en 
daarmee het verschil kan maken. Dat beleid wordt gemaakt en besluiten 
worden genomen met in het achterhoofd de generatie die komen gaat. 
Daarom zijn wij de springplank van de nieuwe generatie.

  Namens het NJR-bestuur 2018-2019,
  Luce van Kempen, voorzitter

Voorwoord

Sacha

->

Yoram

->

Joris

->

Willard

->

Dirk
->

Maxime
->

Luce ->

Bestuur 2018 -2019
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297    
persuitingen

75.000 
deelnemers aan 
NJR projecten

310vrijwilligers

27projecten

weergaven met 
de Hoofdzaken 
campagne2.271.089

136 gemeenten

Meer dan mensen bereikt op Facebook. 1.000.000 

Ruim groei in aantal volgers op Instagram. 500%

Young Impact

met een bereik van meer dan

2.000.000
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Uitgelicht

2018 was een jaar van groot denken en doen. We wisten 

75.000 jongeren aan onze activiteiten te binden en kwamen 

daarvoor met onze projecten in 136 gemeenten. Met onze 

online campagnes bereikten we zelfs meer dan een miljoen 

jongeren. Tienduizenden jongeren hebben we op weg geholpen 

met het ontdekken van hun sterke punten. Vier landelijke 

jongerenorganisaties werden lid en traden zo toe tot ons 

netwerk van jongeren met grote ideeën voor de wereld. Onze 

expertise bleef ook bij overheidsinstellingen en organisaties 

niet onopgemerkt. Steeds meer worden jongeren betrokken bij 

het maken van beleid en het nemen van besluiten. 

Er liggen veel kansen voor onze generatie, maar tegelijkertijd 

zijn er uitdagingen die ons raken. In 2018 waren onder 

andere mentale gezondheid, klimaat en ontplooiingskansen 

belangrijke onderwerpen voor jongeren. We zijn trots op alles 

wat we op die vlakken gedaan hebben. Op sommige zo trots 

dat ze wat extra aandacht verdienen:

Let’s talk about it
Mentale gezondheid onder jongeren is een hot topic. Bijna 

wekelijks verschijnt er wel een artikel over jongeren met burn-

outs, de jeugd-GGZ of stress onder studenten. Veel jongeren 

worstelen hiermee. NJR vindt het belangrijk dat hier geen 

taboe op rust. In 2018 hebben wij daarom ingezet op mentale 

weerbaarheid en het doorbreken van dat taboe.  We zorgden 

er via ons project Hoofdzaken voor dat jongeren uit de GGZ 

meepraatten over het beleid van zorginstellingen en deelden 

ervaringen, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Met de 

campagne Let’s Talk About It brachten we mentale gezondheid 

bij jongeren onder de aandacht.  Deze  campagne  is door 

minstens een miljoen jongeren gezien. Daarmee wordt de 

bekendheid van dit probleem groter en het taboe om erover 

te praten kleiner. 

SER Jongerenplatform
Kunnen wij een huis kopen? Is de pensioenkas niet leeg als 

wij aan ons pensioen toe zijn? Bezwijkt de generatie van het 

leenstelsel straks niet onder de schulden? Er zijn zorgen dat de 

stapeling van op zichzelf verdedigbare maatregelen als geheel 

slecht uitpakt voor de nieuwe generaties. In 2018 hebben 

we het  kabinet  zover gekregen officieel aan de Sociaal-

Economische Raad te vragen om onderzoek te doen naar de 

ontplooiingskansen voor jongeren. Het SER Jongerenplatform, 

met NJR in de rol van kroonlid, is hiermee aan de slag gegaan. 

Zo moet duidelijk worden welke kansen en risico’s ons systeem 

en beleid voor jongeren opleveren. Daarom wordt niet binnen 

één domein gekeken,  maar een compleet  beeld  gevormd 

van de positie van jongeren. Van woningmarkt tot onderwijs, 

van arbeidsmarkt tot mentaal welzijn. Voor de zomer van 2019 

presenteren we de resultaten van deze verkenning.

Maatschappelijke Diensttijd
De Maatschappelijke Diensttijd ging afgelopen jaar van start. 

In 2017 begon de voorbereiding, maar wij zorgden er in 2018 

voor dat jongeren een centrale positie kregen bij het maken 

van de plannen. Samen gingen we op onderzoek uit. Als er 

een maatschappelijke diensttijd komt, hoe moet die er dan 

uitzien? We verzorgden ontwerp-bijeenkomsten, organiseerde  

twee landelijke conferenties en lieten honderden jongeren 

hun oordeel vellen over de plannen en initiatieven. Daarnaast 

zaten we aan tafel bij het bestuurlijk overleg, waar we het 

geluid van jongeren en onze lidorganisaties lieten horen. Op 

elk niveau waren we constructief, maar kritisch. Het resultaat: 

nieuwe ideeën en inspiratie voor staatssecretaris Paul Blokhuis, 

een heel bijzonder vormgevingsproces en een nieuwe manier 

van samenwerken. Met al deze input kregen in september de 

eerste experimenten een go. In 2019 blijven we partner in het 

vormgeven van de best mogelijke Maatschappelijke Diensttijd, 

zodat die nieuwe kansen biedt voor de ontwikkeling van heel 

veel jongeren.

Verkiezingen
Als er verkiezingen zijn, dan laten wij ons horen. We 

riepen jongeren op om te gaan stemmen, deze keer bij 

de gemeenteraadsverkiezingen. Met onze landelijke 

#voteorshutup  campagne op  social  media bereikten we 

135.000 jongeren. Met verkiezingsfestivals hebben we first time 

voters op een interactieve manier benaderd, hen workshops 

laten volgen en laten kennismaken met lokale politieke 

partijen. Met onze succesvolle ‘Op elke onderwijsinstelling 

een stembureau’ campagne hebben we nog meer gemeenten 

overtuigd om met hun stembureau’s naar die plekken te 

gaan waar jongeren zijn. Dit werk is nooit klaar, maar aan de 

bijdrage van IZI Solutions en NJR zal het niet liggen.

Conferentie Maatschappellijke Diensttijd
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Zij maakten NJR

Verschil maak je samen. Achter NJR gaan een hoop gezichten schuil. In 2018 waren we met maar liefst 97 
stagiair(e)s, medewerkers, bestuursleden en jongerenvertegenwoordigers. En dan hebben we onze honderden 
changemakers, van werkgroepleden tot procesbegeleiders, nog niet eens meegeteld.

Anne Rijnberg | Anne-Marie van den Wijngaard | Annemarie Vast | Axel Weidner | 

Blanca de Louw | Britt Rodenburgh | Bruni van den Biggelaar | Christien Tuijl | Cilia 

Daemen | Ciska Vertelman | Coco Peet | Cynthia Middelkoop | Daphne Blaak | Daryo 

Verouden | Davey Mulder | David Bulthuis | Denise Puijk | Dirk Wijkstra | Doris Driegen

| Edwin Jacobsen | Eefke van der Wouw | Elian Yahye | Elise Mooren | Emma Clemens 

| Esther Peeters | Esther Reuver | Faye Lui | Felisha  Aakster | Femke Twisk | Fleur 

Sinkgraven | Folmer Speerstra | Franke Roor | Gaby Drenth | Giulia Giacometti | Hajar 

Yagkoubi | Henk Petter | Ikrame Ajbilou | Ilja Schurink | Isabeau Jensen | Jahkini 

Bisselink | Jentel Bos | Jikke Voerman | Jip Schalkx | Joep Kuijper | Jonneke Reichert 

| Joris van Schie | Karima el Bakkali | Kelly Tijhuis | Lidewij Rouhof | Lin Woldendorp 

| Linda Janmaat | Lindsay Vogelzang | Luce van Kempen | Madieke van der Geest | 

Marco Martina | Marjolein Quist | Martijn Visser | Max van der Breggen | Maxime 

Broekhuizen | Melvin Kolf | Merel van der Zwan | Merel van Dijke | Mirte Weller | Nabil 

el Malki | Naquesty Bovenlander | Nissrine Aissati | Noa Wolfswinkel | Nusret Musa 

| Ouafa Baouchi | Rick de Breij | RIck Kerssens | Rim Medaghri-Alaoui | Roos Mank | 

Sacha Verheij | Sam Coffa | Sanne Visscher | Sara de kort | Scarlett Braat | Sheila Rebel 

| Sjoerd Rooijakkers | Sofie van Graas | Sophie Borgers | Souad Benaissa | Sven hop | 

Sven Lablans | Sylvia Dickie | Taco Nijssen | Tanja Kuipers | Veerle Pieters | Vera van de 

Wiel | Viona Kers-Overeem | Wietske de Klerk | Willard Berends | Xyvonne Koeiman | 

Yoram Poot | Zina Antonian | Zuheir Saad Eddin
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Wat ons uniek maakt
In alles wat NJR doet, denkt en zegt staat het versterken van 

jongeren centraal, zowel hun eigen slagkracht als hun positie 

in de maatschappij. Door de unieke combinatie van directe 

toegang tot zowel jongeren als degenen die de toekomst 

van jongeren bepalen, hebben wij een bijzonder verhaal te 

vertellen. Dat doen we dan ook, overal waar we kunnen. En 

we doen het altijd vanuit onze drie sterke punten: NJR is een 

motivator, verbinder en visionair. Deze eigenschappen zijn ook 

de basis voor onze drie strategielijnen Own It, Change It en 

Enable It.

2018 gaf bevestiging dat onze strategie werkt. Tienduizenden 

jongeren gaven we een persoonlijke succeservaring en boden 

we de kans om samen het verschil te maken. Tegelijkertijd 

vergroten we daarmee onze kennis en kunde over het betrekken 

van jongeren bij beleid en maatschappelijke activiteiten. Ook 

anderen zagen dit en maakten gebruik van onze inzichten. Onze 

methoden en deskundigheid versterkten elkaar, waardoor 

we nog beter konden optreden als belangenbehartiger van 

jongeren. Waar het maar kon, lieten wij ervaringsdeskundige 

jongeren aan het woord om hun bijzondere verhalen te 

vertellen. Want een betere maatschappij bouw je niet op het 

drijfzand van meningen, maar op de sterke fundamenten van 

ervaren werkelijkheid en bewezen kennis.

Own it
als motivator zorgen wij ervoor dat jongeren 

ontdekken wat hun sterke punten zijn en wat ze 

daar allemaal mee kunnen bereiken

Change it
als verbinder brengen wij jongeren bij elkaar die het verschil willen maken

Enable it
als visioniair laten wij aan 

beleidsmakers zien wat goed 

beleid voor jongeren is

Strategie

SYNC - UUT
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Studio bold

In 2018 wilde NJR meer zichtbaar zijn in de maatschappij. 

Met dat doel voor ogen lanceerden we een broedplaats voor 

creatief talent met een sociaal hart: bold.

Bold staat voor verandering en aanpakken, en laat zich niet 

zomaar de les lezen.  Van animaties tot fotografie, en van 

podcasts tot  online campagnes, bold creëert op haar eigen 

manier en durft buiten de  lijntjes te kleuren.  Een team dat 

de doelgroep jongeren kent omdat zij zelf de doelgroep 

zijn. Bold geeft talentvolle jongeren de kans hun eigen stijl 

te ontwikkelen én met hun producties het verschil te maken. 

Serieuze problemen aan de kaak stellen op een niet al te 

serieuze manier. Dat is bold.  In 2018 hebben meer dan een 

miljoen jongeren kennis gemaakt met de campagnes van bold.

Studio Bold

Let’s talk about it
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Changemaker Academy

Nederland kent veel jongeren die het verschil willen maken of 

dat al doen. Wat ontbrak is een gestructureerde opleiding voor 

jongeren om hun maatschappelijke impact te maximaliseren. 

Met de oprichting van onze Changemaker Academy gaan 

we dat aan jonge changemakers bieden. De Academy is er 

om jongeren elkaar te laten inspireren en een leerschool te 

zijn voor het leven van changemakers. Het is een platform 

waar jongeren skills opdoen om vanuit hun sterke punten een 

bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het fundament van 

de Changemaker Academy is een gevoel van saamhorigheid 

en de spanning om ongekende mogelijkheden samen te 

verkennen.

In 2018 zijn de eerste activiteiten gestart. Zo is de Changemaker 

nieuwsbrief gelanceerd. Ook is er een serie podcasts voor 

jonge changemakers geproduceerd: Jong op de Tong. In zes 

afleveringen passeren verschillende onderwerpen de revue, 

want impact maken op de wereld doet ieder op hun eigen 

manier. Zo spreekt de host van Jong op de Tong de ene keer 

een jongere over sociaal ondernemen, de andere keer over 

Europese politiek en weer een andere keer over omgaan met 

verlies en mentale gezondheid.

Dit was het bescheiden begin. In 2019 gaat de Changemaker 

Academy helemaal los met trainingen, workshops en andere 

expressievormen om zoveel mogelijk verschillende groepen 

jongeren aan te spreken. Dit wordt dé plek van ontwikkeling, 

experiment, uitwisseling en inspiratie.

Changemaker Academy
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Thema’s in 2018

Duurzaamheid

Welzijn & Mentale Gezondheid

Emancipatie & Diversiteit

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Democratie & Participatie

Kinderrechten & veiligheid
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Duurzaamheid

NJR is nauw betrokken bij de Sustainable Development Goals 

(SDG’s) van de Verenigde Naties, de internationale doelen 

om de wereld samen beter te maken. Wij lieten ons onder 

andere horen tijdens de klimaatconferentie in Katowice om 

blijvende druk uit te oefenen op de internationale en nationale 

uitwerking van het klimaatakkoord. De SDG’s stonden ook 

centraal bij onze drukbezochte Nacht van de VN. Jongeren 

konden op deze avond een eigen ‘lifegoal’ adopteren en direct 

aan de slag met impact maken.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

De ontwikkeling van jongeren staat voor NJR centraal. Met 

onze trainers hebben we over het hele land jongeren laten 

ontdekken wat hun sterke punten zijn. Samen met Deloitte 

organiseerden we ROC Werkt. Een project waarin jongeren 

op het MBO voor de arbeidsmarkt relevante skills verder 

ontwikkelen en leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren aan 

werkgevers. Met de SER-verkenning krijgen we inzicht in de 

ontplooiingskansen voor jongeren. In 2018 spraken we ons 

hierover meermaals uit in landelijke media. De tweede editie 

van de succesvolle NJR Masterclass Besturen heeft een groep 

van talentvolle bestuurders geholpen met het nog beter 

besturen van hun jongerenorganisaties. Hierdoor hebben niet 

alleen zijzelf een boost gekregen, maar ook hun organisaties 

kunnen nog meer het verschil maken. 

Jongerenvertegenwoordiger Eefke bij de 

COPP klimaatconferentie  met 

minister-president Mark Rutte

Voorzitter Luce te gast bij Spraakmakers op 

Radio1 om te praten over de SER verkenning

Nacht van de VN
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Democratie & Participatie

In 2018  zijn we campagne gaan voeren om jongeren naar 

de stembus te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen 

onder het motto #voteorshutup. Dit deden we online 

met een jongerenkieswijzer en offline met trainingen en 

verkiezingsfestivals. Ook hebben we een reeks debatten 

georganiseerd tussen jongeren en politici op alle niveau’s: 

van lokale jeugddebatten in gemeenten door het hele land, 

provinciale debatten in alle provincies, tot het Nationaal 

Jeugddebat waarbij 115 jongeren de degens kruisten met 

Tweede Kamerleden en Ministers.

Emancipatie & Diversiteit

Iedere jongere moet zichzelf kunnen zijn en beschermd worden 

tegen uitsluiting. Op dat vlak is nog veel winst te halen. Meer 

dan 200 jongeren hebben we betrokken bij de Niet Alleen 

Anders Academie. Deze Academie organiseert events en 

trainingen ter versterking van LHBTQI+-jongerenorganisaties. 

Hoe beter zij zich kunnen organiseren en aan de buitenwereld 

laten zien, hoe meer jongeren steun bij hen kunnen vinden. Over 

het thema polarisatie publiceerden we een onderzoeksrapport. 

Hoe kijken jongeren tegen polarisatie aan? En wat kunnen 

we doen om onze maatschappij meer samenhang te geven 

in plaats van verdeeldheid? Ervaringsdeskundigen van het 

project Hoofdzaken gingen in gesprek met Staatssecretaris 

Paul Blokhuis over LHBTQI+- en depressie en gasten van 

onze nieuwe  podcast ‘Jong op de Tong’  spraken over 

mannenemancipatie en diversiteit. Dat laatste thema kwam 

ook uitgebreid aan bod in de masterclass besturen. En last but 

not least zetten onze  Jongerenvertegenwoordigers  voor de 

VN en Europa zich ook weer veelvuldig in voor deze thema’s. 

Festival van onze #voteorshutupcampagne 

bij het Zadkine college in Rotterdam

Ons panelonderzoek naar polarisatie

Nationaal Jeugddebat
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Kinderrechten & veiligheid

Elke vijf jaar laten we in een jongerenrapportage zien hoe 

jongeren ervaren dat het met hun rechten gesteld is in 

Nederland. In 2018 begonnen we aan deze rapportage 

en waren we met het  Kinderrechtencollectief bezig 

met de voorbereiding van een NGO-rapportage over 

kinderrechten. Onze Jongerenvertegenwoordigers gingen door 

het hele land met jongeren in gesprek over mensenrechten en 

veiligheid. Hun input namen zij mee naar conferenties in binnen- 

en buitenland, naar  de Verenigde Naties  en  de Europese 

Unie.  Daarnaast  zette NJR zich in voor jongeren voor wie 

kinderrechten minder vanzelfsprekend zijn. Daarom gingen we 

bij (gesloten) jeugdzorginstellingen en jeugdgevangenissen 

langs om met jongeren te praten over hun situatie en hen te 

trainen om constructief en effectief voor hun rechten op te 

komen.

Welzijn & mentale gezondheid

Door ons project Hoofdzaken staat het jongerenperspectief 

steeds meer centraal in beleid rondom mentale gezondheid 

van de jeugd. Maar liefst 43 ervaringsdeskundige 

jongeren waren in 2018 ambassadeur voor dit project. Ook 

internationaal nemen deze jongerenambassadeurs van 

Hoofdzaken een voortrekkersrol: jongeren uit vijf verschillende 

Europese landen kwamen naar NJR om over de toekomst van 

de mentale gezondheidszorg te praten. Ook zijn de jongeren 

van Hoofdzaken in gesprek gegaan met staatssecretaris 

Paul Blokhuis over depressie onder LHBTQI+-jongeren. De 

campagnes die Studio bold heeft ontwikkeld, Let’s Talk About 

It en Mannen & Hoofdzaken, hebben door een bereik van 

meer dan een miljoen views bijgedragen aan het doorbreken 

van taboe’s op dit thema. Uit ons NJR Panel onderzoek bleek 

dat maar liefst 91% van de jongeren denkt dat  het kunnen 

praten met vrienden over mentale gezondheid belangrijk is 

voor jongeren.  

Jongerenvertegenwoordiger 

Jahkini bij de VN

Hoofdzaken ambassadeur Zjos met Minister Hugo de Jonge

Jongerenvertegenwoordiger Jahkini bij de VN
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In 2018 lieten we ons horen bij

NOSop3  | NOS 8  uur journaal  | SER Magazine  | Metro  | 
OneWorld | Algemene Vergadering VN | Tweede Kamer  | 
Vaste  Kamercommissies  | Klimaattop Katowice   | 
European Youth Forum | EU Youth Conferences | De Nieuws 
BV | Kinderombudsman | SDG Charter | Child Friendly Cities | 
RTV Utrecht  | Kinderrechtencollectief  | Spraakmakers  | 
Utrecht Kinderrechtenstad  | SER Jongerenplatform  | Na 
Het Nieuws  | SER  | Pakhuis de Zwijger | Tivoli Vredenburg  | 
Voor de  Jeugddag  | VNG Jaarcongres  | Transitie Autoriteit 
Jeugd | FunX | Jeugdjournaal | Nederlandse Vereniging van 
Banken | EUROCITIES | Trimbos- Angst & Depressie | Het 
initiatieven festival | Het Bruist Arnhem | USBO | docentendag 
maatschappijleer | Nacht van Europa | SevenDays | VICE | 
Brabants Dagblad | Trouw | MOOD CAMP | #jesuisdepri 
| Omroep Brabant | Grazia | Linda Nieuws | NOS | AD | 
Binnenlands Bestuur | SER  Magazine | BN de Stem | 3fm | 
RTV Drenthe | PZC | De Gelderlander | En zo kunnen we nog 
wel even doorgaan…

Studio  Bold
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Projecten 2018

En Nu Wij 
“Juist zo mooi dat jullie ook deze 
doelgroep hebben willen ontvangen. 
Voor hen kan het zijn dat dit de eerste 
en enige keer is dat ze op deze manier 
in aanraking komen met de politiek. Hier 
hebben ze hoe dan ook iets van geleerd.”

Hoofdzaken
“Als ervaringsdeskundige merk ik dat 
een persoonlijk verhaal en ervaring 
heel goed werkt in voorlichtingen en 
in het ondersteunen van anderen. Je 
kunt mensen echt bereiken en zorgen 
dat ze begrijpen waar iemand mee te 
dealen heeft. Meer mensen zouden 
moeten worden geattendeerd op deze 
mogelijkheid en ervaringsdeskundigen 
zouden meer moeten worden ingezet – 
ook voor voorlichtingen bij zorginstanties 
en -opleidingen.”

Expertisebureau
“Ik vond het leuk om eens op een hele 
andere manier te mogen denken over de 
toekomstvisie van Nederland.”

Provinciestrijd Noord-Holland
“Het is belangrijk dat we leren hoe de 
politiek werkt, omdat veel dingen invloed 
hebben op ons en wij zullen later ook 
politieke beslissingen moeten nemen. 
Door hier heen te gaan heb ik veel geleerd 
over hoe de provincie in elkaar zit en hoe 
dingen hier gaan.” 

Ik Ben Geweldig
“Ik ben trots op mezelf dat ik in korte tijd 
een leuke middag heb georganiseerd voor 
kinderen uit de buurt. Ik was onzeker of ik 
dat wel zou kunnen, maar het is gelukt!” 

Jongerenvertegenwoordigers 
programma 
  “Het gevoel van buitengesloten worden, 
is iets wat we vaker zien bij Nederlandse 
jongeren.”Kinderrechten in de Jeugdzorg 

“Er moet niet over je gepraat worden, 
maar met je.”

Maatschappelijke Diensttijd 
“Ik heb van veel mensen gehoord dat 
ik goede ideeën had en dat werd dan 
ook op papier gezet en dat werd dan 
doorgegeven.” 

Meer, Beter, Samen 2 en 3
“Ik heb geleerd dat de kloof tussen politici 
en samenleving een stuk minder groot is 
dan verwacht en dat de politiek echt wel 
probeert om dat duidelijk te maken.” 

Conferentie Maatschappellijke Diensttijd
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Projecten 2018

Nationaal Jeugddebat 
“Ik vind het supertof dat ik mee mag naar 
de Tweede Kamer als deelnemer van het 
jeugddebat!” 

Niet Alleen Anders Academie 1 en 2
“Ik vond alle workshops op de ‘Niet 
Alleen Anders dag‘ op hun eigen manier 
interessant en leerzaam”

Nacht van de VN
“Tof, wereldproblemen op een fijne en 
toegankelijke manier. Super belangrijk!” 

Polarisatie
“Binnen verschillende culturen is het niet 
gewoonlijk dat een jongere de docent in 
de ogen aankijkt. Door niet in de ogen 
aan te kijken, toont de jongere respect. 
Binnen de Nederlandse cultuur is het juist 
wel respectvol om een docent in de ogen 
aan te kijken. Als de docent zich er niet 
bewust van is dat deze jongere vanuit 
zijn/haar cultuur het niet respectvol vindt 
om een volwassene in de ogen aan te 
kijken, dan ontstaat er onbegrip.”

NJR Trainerspool 2018 
‘Er heerste een veilige sfeer, gezellig, 
samenvattend en interactief’

ROC Werkt
“Ik heb hier meer van geleerd dan alles 
wat ik in de afgelopen jaren op school 
heb geleerd.” 

Studio BOLD
“Dit is een plek waar ik heel veel kan leren 
èn waar we andere mensen inspireren”

UUT
 “Als ik een dag burgermeester van Utrecht 
zou zijn, dan zou ik  luisteren naar de 
mensen, vooral de mensen die het verst 
van de politiek afstaan.” 

Structured Dialogue
“Ik vind het cool dat we in Sofia heel 
concreet hebben gewerkt aan de 
youth goals en echt die zinnen hebben 
geformuleerd die nu de Youth Goals zijn.”

NJR Panel
“Ik vind het belangrijk dat het goed gaat 
met mijn gemeente en wil daar invloed 
op uitoefenen”

Verkiezingsfestivals
“Je begrijpt meer waarom je voor die 
partij gaat kiezen enzo, dat vind ik wel 
belangrijk” 

VN-Jongerenrapportage
“Jongeren zijn tot in de tiende macht 
innovatiever dan de mensen ouder 
dan wij. Dat is juist een reden waarom 
jongeren wél betrokken moeten worden”

Young Leaders
“Het was leerzaam en gezellig. Je leert 
met andere mensen omgaan én je kunt 
een rolmodel zijn.”

Young Impact 1 en 2 
“Ik zou niet weten waarom je geen 
wereldverbeteraar zou willen zijn.” 

WORLD=U 
“Wat ik heb geleerd? Iedereen kan 
verschil maken!”

->  Meer weten over deze projecten? We hebben ze allemaal bij elkaar gezet 
 in de projectenbijlage van dit jaarverslag.

Nationaal Jeugddebat
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En nu verder

Met heel veel thema’s, activiteiten en projecten gaan we ook 

in 2019 door, omdat we nog lang niet klaar zijn. We willen nog 

zó veel dingen mooier en beter maken in onze maatschappij, 

in onze wereld. 

We zijn goed op weg om onze ambities van het beleidsplan 

2016-2020 te halen. Hoewel we qua tijd pas op de helft zitten, 

hebben we een groot deel van de doelen al bereikt. 

In 2018 hebben we de basis gelegd voor nieuwe successen. 

Zo gaan we samen met het Ministerie van Justitie & Veiligheid 

een experiment beginnen waarbij jongeren vanaf het begin 

bij beleid worden betrokken. Dat hopen we ook bij andere 

ministeries op te kunnen zetten. 

Daarnaast gaan we nog sterker inzetten op onderzoek en 

lobby. Zo gaan we in beeld brengen hoe lastig het is voor 

jongeren om zich vrijwillig in te zetten naast hun school of 

studie en willen wij inzichtelijk maken wat kan helpen om dit 

te verbeteren 

NJR is aan het groeien en dat zetten we door. We gaan nieuwe 

lidorganisaties werven en onze Changemaker Academy 

boosten, zodat ons netwerk groter en sterker wordt dan 

ooit. We gaan er natuurlijk voor om nog veel meer jongeren 

het zelfvertrouwen te geven om actief te worden en met hun 

activiteiten iets voor anderen te betekenen. 

Wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt en wie 

je ook bent, NJR gelooft in jouw sterke punten. Want wij zijn de 

springplank van de nieuwe generatie!

SYNC - UUT
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We hadden het niet kunnen doen zonder de support van:

Ministerie van VWS | Ministerie van BZk | Ministerie van BuZa | 
Europese Unie | VSB Fonds | Albeda College | IZI Solutions | 
Provincie  Noord-Holland  | Gemeente Ede  | Gemeente 
Utrecht | Provincie Zuid Holland | Provincie Noord Brabant | 
Provincie Limburg | Provincie Zeeland | Provincie Gelderland | 
Provincie Utrecht  | Provincie Overijssel  | Provincie  Noord 
Holland | Provincie Flevoland | Provincie Drenthe | Provincie 
Groningen  | Provincie Friesland  | Tweede Kamer  | Unicef  | 
Defence for Children | SDG Charter | De Kinderombudsman | 
Social Impact Factory | ZonMW | Missing Chapter Foundation | 
CJP | VNG | Gemeente Nunspeet |  Het Kinderrechtencollectief | 
Ministerie van OCW  | Ministerie van SZW  | Ministerie 
van Defensie  | Pakhuis de Zwijger  | Child  Friendly  Cities  | 
Metro  | ProDemos  | SCP  | SER  | SERJongerenplatform  | 
Permanente Vertegenwoordiging VN New York | OneWorld | 
Het Utrechts Archief | Gemeente Groningen | Gemeente 
Utrechtse heuvelrug | Gemeente Tiel | Gemeente Amsterdam 
| Gemeente Rotterdam | European Youth Forum  | Number 5 | 
Transitie Autoriteit Jeugd  | Social Collective NL | Integrand 
| Aiesec | Enactus | Unipartners | LKvV | Alle PJO’s | Saxion | 
UCSRN | OS Utwente | SSA  | Deloitte Foundation  | Ahoy | en 
onze 42 leden | En nog een paar honderd andere organisaties, 
scholen, gemeenten en bedrijven…

Nacht van de VN
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Projectenbijlage

Met het project En Nu Wij ging NJR een samenwerking aan met een nieuwe partij: Het Zuidelijk Toneel. Het doel was 
om Brabantse jongeren tussen de 15 en 25 met behulp van verschillende kunstvormen aan het denken te zetten over 
maatschappelijke thema’s en lokale politiek. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar moet politiek volgens jongeren 
over gaan? En hoe kunnen de antwoorden op die vragen overgebracht worden in de vorm van een kunstwerk? Aan 
de hand van een grootschalige enquête en twee evenementen waarbij wij kunst aan (lokale) politiek verbonden, 
kwamen we erachter wat de Brabantse jeugd beweegt en wat zij belangrijk vindt. Tijdens de En Nu Wij!-dag op 16 
maart kwamen 275 jongeren samen in het Provinciehuis in Den Bosch. Zij lieten aan lokale beleidsmakers en politici 
zien, horen én voelen wat zij graag hoog op de politieke agenda zouden willen zien staan. Tijdens het Hier Zijn Wij 
Eindfeest in Club Smederij Tilburg deden groepen Kunstbende studenten dit nog eens dunnetjes over; na een traject 
van een aantal weken onder begeleiding van een Brabantse kunstinstelling lieten zij hun performance of kunstwerk 
met maatschappelijke boodschap aan het grote publiek zien. 

En Nu Wij I Resultaten 2018
- 1 enquête onder 840 jongeren over (invloed hebben op) lokale politiek (in samenwerking 
 met NJR Panel)
- deelname van 275 Brabantse jongeren aan de En Nu Wij!-dag
- 1 Hier Zijn Wij-eindfeest 
- samenwerking met Het Zuidelijk toneel en Brabantse kunstinstellingen

Expertisebureau I Resultaten 2018
- 14 kennisdelingsactiviteiten en deelnames aan expertmeetings rond effectieve jongerenparticipatie 
- 4 intensieve jongerenparticipatietrajecten ontwikkeld en gerealiseerd
- 150 jongeren en 85 professionals/beleidsmakers hebben deelgenomen aan de trajecten
- 2 masterclasses gegeven voor 25 nationale en internationale professionals en beleidsmedewerkers
- 1 methodiek ontwikkeld voor IVN Natuureducatie
- 2  publieksevenementen bijgewoond (VNG Congres, Voor de Jeugd Dag)

En Nu Wij

Expertisebureau

In 2018 wisten steeds meer overheidsinstellingen en andere organisaties ons te vinden. De naam die NJR heeft 
als dé deskundige op het gebied van jeugd in Nederland heeft een vlucht genomen. Vanuit het Expertisebureau 
stroomlijnen we al onze kennis en ervaring, dragen we deze over en brengen we dit samen met gemeenten, ministeries 
en (maatschappelijke) instellingen  in de praktijk. Niet via vuistdikke nota’s, maar door hands-on programma’s en 
trajecten met tastbare resultaten.

Conferentie Maatschappellijke Diensttijd
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Het jongerenstimuleringsprogramma Ik Ben Geweldig heeft een recordaantal van 128 aanvragen van jongeren om iets 
goeds te doen voor een ander toegekend. Ik Ben Geweldig ondersteunde hiermee jongeren die zich inzetten voor hun 
wijk of een kwetsbare doelgroep. Zij organiseerden bijvoorbeeld een voetbaltoernooi of een bingo voor ouderen in 
een verzorgingstehuis. Sommige aanvragers gingen nog een stapje verder dan dat. Zij organiseerden activiteiten rond 
de thema’s mentale gezondheid, het klimaat, LHBTQI+-acceptatie, sociale cohesie in de wijk of gezonde voeding. 
Via jongerenwerkers reikte de invloed van Ik Ben Geweldig tot in aandachtswijken in o.a. Amsterdam, Arnhem en 
Den Haag. Daarnaast wist het programma veel jongeren op het platteland te bereiken in bijvoorbeeld Zeeland en 
Gelderland. Ook jonge statushouders wisten Ik Ben Geweldig te vinden en deden op die manier iets terug voor de 
mensen die hen hielpen tijdens hun begin in Nederland. Het team van Ik Ben Geweldig verzorgde door het hele land 
workshops op scholen om jongeren te inspireren zich in te zetten voor een ander.

Ik Ben Geweldig I Resultaten 2018
- 128 toekenningen op 260 ingediende aanvragen
- ruim 1.000 bereikte jongeren via workshops en evenementen 
- ruim 10.000 jongeren bereikt met alle activiteiten
- ondersteuning vanuit VSB fonds
- samenwerking met o.a. R-Newt, Stichting Move, Stichting de Vrolijkheid, Stichting STAD, LEV groep en 
 Young Impact

Jongerenprogramma Noord-Holland I Resultaten 2018
- 65 scholieren hebben deelgenomen
- 4 scenario’s zijn bedacht en gepresenteerd aan Statenleden
- 1 eindevenement met deelname van scholieren en provinciale vertegenwoordigers 
 (in samenwerking met de NJR Trainerspool)
- 1 scenario is verder ontwikkeld en gepresenteerd aan meerdere Statenleden

Ik Ben Geweldig

Jongerenprogramma Noord-Holland

De provincie, wat doet die eigenlijk allemaal? Tijdens de derde editie van het NJR Jongerenprogramma Noord-
Holland konden 65 jongeren een uitgebreid kijkje in de keuken nemen. Dit alles begon op hun eigen school, waar zij in 
een voorbereidende sessie met NJR trainers ontdekten wat hun sterke punten zijn. Daarna gingen ze de diepte in en 
leerden alle ins & outs van de provincie kennen. Op 20 november kwamen alle deelnemers samen in het Provinciehuis 
in Haarlem, om daar aan de slag te gaan met het bedenken van een mooi voorstel voor een provinciaal vraagstuk. De 
groep met het meest creatieve en haalbare voorstel mocht het idee verder uitwerken en dit presenteren aan de Noord-
Hollandse statenleden, die hen op hun beurt weer van serieuze feedback voorzagen. De jongeren die deelnamen aan 
dit traject ontdekten hoe ze met hun sterke punten positieve impact kunnen hebben op hun (leef)omgeving, maar ook 
dat die impact waardevol is en gewaardeerd wordt. De provincie is in de leefwereld van jongeren ondergedompeld 
en heeft een uitgelezen mogelijkheid gekregen om de input van jongeren volop te benutten. 

Met de  Structured Dialogue  gingen we op zoek naar de ideeën, ervaringen en standpunten van jongeren over 
jeugdbeleid en topics die voor hen belangrijk zijn. Social media en de leefwereld van jongeren, het jeugdstelsel en 
de kwaliteit van zorg, de nieuwe Europese Youth Goals en vluchtelingenproblematiek maar ook (nep)nieuws; telkens 
wisten we de juiste jongeren te bereiken en samen met hen en experts en professionals waardevolle informatie boven 
tafel te krijgen. Naast een groot panelonderzoek, hielden we focusgroepen, expertmeetings en dialoogactiviteiten 
in zorginstellingen, scholen en gemeenten. Daarnaast hebben de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken nog 
eens van meer dan duizend jongeren input verzameld via gastlessen en jongerenevenementen. De uitkomsten van 
deze activiteiten vormden de basis voor de Nederlandse inbreng tijdens de EU-jeugdconferenties. Zo hebben we 
bijgedragen aan het benutten van het enorme potentieel in Europa aan inzichten, ideeën en succesmethodes op het 
gebied van jeugdbeleid en jongerenparticipatie.

Gestructureerde Dialoog I Resultaten 2018
- 1168 jongeren hebben deelgenomen aan dialoogprogramma’s
- 728 jongeren leverden input via een panelonderzoek
- 4 focusgroepen met ROC-studenten, jongeren in de jeugdzorg en jonge vluchtelingen
- 1 expertmeeting en diverse interviews met 6 experts, 4 zorgprofessionals en 2 gemeentelijke beleidsmedewerkers
- 4 nationale werkgroep-vergaderingen (met VWS en het NJi)
- 2 Europese bijeenkomsten/conferenties

Hoofdzaken I Resultaten 2018
- 43 ervaringsdeskundige jongeren 
- 173 activiteiten op lokaal, nationaal en Europees niveau
- 57 media-uitingen
- 2 social media campagnes met een bereik van ruim 2.000.000 jongeren (samen met studio bold)
- 14.000 unieke bezoekers op de campagnepagina

Gestructureerde Dialoog

Hoofdzaken

Al sinds begin 2016 staat psychische gezondheid van jongeren hoog op het prioriteitenlijstje van NJR. De ambassadeurs 
van het project Hoofdzaken zijn jongeren die zelf weten hoe moeilijk het kan zijn om psychisch kwetsbaar te zijn. 
Het afgelopen jaar hebben zij zich ingezet om de wereld een stukje beter te maken voor jongeren met psychische 
problemen. Zij gingen in gesprek met jongeren, docenten, toekomstige en huidige hulpverleners, lokale en nationale 
beleidsmakers, politici, onderzoekers, ouders en vele anderen. Zij raakten en inspireerden mensen met hun lef en 
openhartigheid over hun verhaal en hun bereidheid om mee te denken. 2018 was ook het jaar van de internationale 
verbindingen. Tijdens de internationale Mind Matters uitwisselingsweek zijn jongeren uit vijf landen in Nederland 
samengekomen. Tijdens deze week hebben de jongeren van elkaar kunnen leren en zijn ze samen op zoek gegaan 
naar manieren om het stigma rond psychische problemen de wereld uit te helpen. 
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Kinderrechten in de Jeugdzorg I Resultaten 2018
- 9 programmadagen met trainingen en dialoogactiviteiten (in samenwerking met de NJR Trainerspool)
- 75 deelnemende jongeren uit gesloten/justitiële instellingen, 18 professionals 
- 5 jeugdzorginstellingen als samenwerkingspartner
- 1 dialoogprogramma met 7 jongeren met ervaring in de gespecialiseerde jeugdzorg en 6 raadsleden van 
 de gemeente Nijmegen
- 1 publieke bijeenkomst met verspreiding van methodieken en trends onder 40 professionals en beleidsmakers 
- verkenning en start van een programma om inspraak en jongerenparticipatie binnen de gesloten jeugdzorg 
 te versterken (onder andere in samenwerking met brancheorganisatie JeugdzorgNederland)

Kinderrechten in de Jeugdzorg

De provincie, wat doet die eigenlijk allemaal? Tijdens de derde editie van het NJR Jongerenprogramma Noord-
Holland konden 65 jongeren een uitgebreid kijkje in de keuken nemen. Dit alles begon op hun eigen school, waar zij in 
een voorbereidende sessie met NJR trainers ontdekten wat hun sterke punten zijn. Daarna gingen ze de diepte in en 
leerden alle ins & outs van de provincie kennen. Op 20 november kwamen alle deelnemers samen in het Provinciehuis 
in Haarlem, om daar aan de slag te gaan met het bedenken van een mooi voorstel voor een provinciaal vraagstuk. De 
groep met het meest creatieve en haalbare voorstel mocht het idee verder uitwerken en dit presenteren aan de Noord-
Hollandse statenleden, die hen op hun beurt weer van serieuze feedback voorzagen. De jongeren die deelnamen aan 
dit traject ontdekten hoe ze met hun sterke punten positieve impact kunnen hebben op hun (leef)omgeving, maar ook 
dat die impact waardevol is en gewaardeerd wordt. De provincie is in de leefwereld van jongeren ondergedompeld 
en heeft een uitgelezen mogelijkheid gekregen om de input van jongeren volop te benutten. 

Ook in 2018 lieten de Jongerenvertegenwoordigers (JV’s) hun grenzeloze bevlogenheid zien om echte verandering tot 
stand te brengen. In Nederland, Europa en op VN-niveau. De basis van hun werk is in iedere uithoek van Nederland 
input van jongeren verzamelen op issues als mensenrechten en veiligheid, duurzame ontwikkeling, klimaatverandering 
en de toekomst van Europa. Deze input brachten zij vervolgens in tijdens internationale conferenties zoals de Algemene 
Vergadering van de VN, het High Level Political Forum, de VN-Klimaattop in Katowice, verschillende European Youth 
Conferences en binnen het European Youth Forum. Hun toegevoegde waarde wordt nationaal en internationaal iedere 
keer opnieuw bevestigd. Zo werd Jahkini’s speech (JV Mensenrechten en Veiligheid) bij de Algemene Vergadering over 
discriminatie in het onderwijs en gelijke kansen goed ontvangen omdat het een persoonlijk, tastbaar perspectief 
toevoegde. De JV’s lanceerden ook allerlei mooie initiatieven. Zo organiseerden Coco en Max (JV’s Europese Zaken) 
een uitwisselingprogramma met jongeren uit Europa met als thema het migratievraagstuk en fietsten Martijn en 
Emma (JV’s Duurzame Ontwikkeling) met de Talanoa Dialoog door Nederland om input op te halen onder jongeren. 
Die input overhandigden ze vervolgens aan premier Rutte en ze presenteerden het bij de VN.  

De JV’s worden bijgestaan door gedreven jongeren uit de NJR werkgroepen. Deze werkgroepen geven gastlessen, 
denken mee in lobby-strategieën en zetten mooie initiatieven op waarmee ze op hun beurt weer een veel grotere 
groep jongeren inspireren om impact te maken. Sprekende voorbeelden zijn het evenement Duurzame Ambities 
waarmee de Werkgroep Jong & Duurzaam studenten inspireerde tot het maken van bewuste carrièrekeuzes en de 
Werkgroep VN Jongeren die een programma draaide over extremisme en de uitkomsten daarvan overhandigde aan 
de VN-Taskforce binnen het ministerie van BZ. 

Jongerenvertegenwoordigers en Werkgroepen  I Resultaten 2018
- 6 Jongerenvertegenwoordigers (Duurzame Ontwikkeling, Europese Zaken en Mensenrechten & Veiligheid)
- 40 actieve vrijwilligers in 3 werkgroepen 
- 11 internationale conferenties/bijeenkomsten bezocht en organisatie van meerdere side evenementen
- 1 Europees uitwisselingsprogramma met deelname van 17 jongeren uit andere Europese lidstaten en 
 5 Nederlandse jongeren
- direct bereik van meer dan 15.000 jongeren
- direct bereik van meer dan 4.100 beleidsmakers, professionals en beslissers
- 100 media-uitingen op nationaal en internationaal niveau

Jongerenvertegenwoordigers en Werkgroepen 

Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis wil dat de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ‘een feestje voor jongeren’ 
wordt. Het moet bijdragen aan de maatschappelijke inzet van jeugd, maar ook gewoon leuk en nuttig zijn voor 
jongeren zelf. NJR heeft daarom het afgelopen jaar nauw samengewerkt met het ministerie van VWS om het ontwerp 
van de MDT zo goed mogelijk af te stemmen op wat jongeren zelf willen en waardevol vinden. 
We organiseerden focusgroepen en interactieve conferenties en voorzagen zo het ministerie van input en feedback. 
We gingen zelfs nog een stapje verder en lieten jongeren hun eigen MDT ontwerpen. De verslagen en analyses van deze 
sessies werden goed gebruikt door het ministerie. Bijvoorbeeld om de criteria op te stellen voor de subsidieregeling 
van de Maatschappelijke Diensttijd.  Het afgelopen jaar was er een voortdurende interactie tussen de doelgroep 
en de beleidsmakers. Zo beweegt de ontwikkeling van de MDT mee met de doelgroep en wordt het hopelijk een 
voorbeeld voor andere ministeries hoe jongeren vanaf de start bij hun plannen te betrekken. 

Maatschappelijke Diensttijd I Resultaten 2018
- 300 jongeren betrokken bij het beleidsontwerp
- 7 focusgroepen met de doelgroep georganiseerd
- ruim 1.400 jongeren bevraagd via een enquête van Kantar Public 
- meegewerkt aan 4 interactieve conferenties
- 4 ontwerpsessies georganiseerd voor het ministerie en stakeholders  
- Gedurende het traject landelijke jongerenorganisaties een podium gegeven

Maatschappelijke Diensttijd 

Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling
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Ruim 600 bezoekers namen deel aan dit avondvullende programma over internationale samenwerking en duurzame 
ontwikkeling in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Een evenement voor jongeren die niets liever willen dan zich inzetten 
voor grensoverschrijdende uitdagingen. Grote debatten en intieme sessies met kleurrijke experts wisselden elkaar af. 
Steeds was daarin de uitdaging om door te dringen tot de essentie van vraagstukken als de klimaatonderhandelingen, 
extreme armoede, het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, ervaringen van vluchtelingen en het verwezenlijken van de 
SDG’s.  Voor jongeren met internationale ambities boden we een uitgelezen kans om contacten op te doen tijdens 
persoonlijke ontmoetingen in het World Café. De avond werd afgesloten met de zenuwslopende verkiezing van de 
nieuwe VN-Jongerenvertegenwoordigers.

Nacht van de VN I Resultaten 2018
- ruim 600 bezoekers 
- 45 sprekers 
- 30 samenwerkende organisaties en bedrijven
- 33 vrijwilligers 
- samenwerking met o.a. het ministerie van BZ, A Bigger Circle, Metro en Pakhuis de Zwijger

Nationaal Jeugddebat I Resultaten 2018
- 12 Provinciale Jeugddebatten
- Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer met 115 deelnemers
- 425 deelnemers in provincies
- 22 procesbegeleiders en 9 trainers 
- 48 media-uitingen

Nacht van de VN

Nationaal Jeugddebat

Deelname aan het Nationaal Jeugddebat is een unieke ervaring. Honderden jongeren uit alle windstreken van Nederland 
ontdekten ook in 2018 weer in een intensief programma wat hun sterke punten zijn en lieten zich in hun eigen provincie 
krachtig uit over verschillende onderwerpen die er voor hen toe doen. Vervolgens namen 115 geselecteerde jongeren 
zitting in de blauwe stoelen van de Tweede Kamer om de nationale politici te beïnvloeden op deze thema’s. Dit jaar 
gingen de debatten over kindermishandeling, discriminatie op de arbeidsmarkt, klimaatverandering, drugsgebruik 
onder jongeren en studiestress. In alles wat de deelnemers meemaakten, werden ze gesteund, gecoacht en getraind 
door procesbegeleiders en trainers, die zelf ook ooit als deelnemer in de Tweede Kamer stonden. Na het Nationaal 
Jeugddebat kregen de deelnemende jongeren de mogelijkheid om op hun beurt betrokken te blijven en hun opgedane 
kennis door te geven in een functie als procesbegeleider.

Meer Beter Samen 2 I Resultaten 2018
- 6 lokale jeugddebatten in Doorn, Tiel, Tilburg, Ede, Amsterdam en Groningen (in samenwerking met NJR 
 Trainerspool en Nationaal Jeugddebat),
- 159 deelnemers aan een Lokaal Jeugddebat in hun gemeente
- 9 Vergroot Je Invloed trainingen, 
- 134 deelnemers Vergroot Je Invloed trainingen
- indirect bereik van honderden jongeren via de achterban van de deelnemers van de trainingen
- 1 social mediacampagne met een bereik van ruim 135.000 personen (in samenwerking met studio bold)

Meer, Beter, Samen 3 I Resultaten 2018
- 1 Lokaal Jeugddebat in Utrecht 
- 7 Vergroot Je Invloed trainingen
- 3 verdiepingstrajecten van Provinciale Jeugddebatten gestart, die in maart 2019 worden afgerond
- voorbereiding van een grote social mediacampagne rond verkiezingen in 2019

Meer Beter Samen 2 en 3

Politieke betrokkenheid onder jongeren stimuleren kan altijd Meer en Beter. En als je dat Samen doet, bereik je een 
groot publiek. Van januari tot en met juni 2018 deden wij dit met het project Meer Beter Samen op drie verschillende 
manieren: we trainden jongerenorganisaties om op een effectieve manier hun achterban te kunnen mobiliseren 
(trainingen Vergroot Je Invloed), lieten jongeren in debat gaan met hun lokale politici tijdens de Lokale Jeugddebatten 
en riepen jongeren op om 21 maart hun stem uit  te brengen met een grote social mediacampagne (Vote or shut up). In 
september 2018 is er door het ministerie van BZK een go gegeven voor het project Meer, Beter, Samen 3, met als doel 
jongeren te betrekken bij de Provinciale-, Waterschaps- en Europese verkiezingen van 2019. Dit project loopt door tot 
en met juni 2019. 

Nationaal Jeugddebat
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Vijftig jonge trainers van onze Trainerspool hebben het afgelopen jaar met hun trainingen duizenden jongeren 
een boost gegeven in hun persoonlijke ontwikkeling. Er is in 2018 samengewerkt met jongerenorganisaties als de 
Jongerenraad van Barneveld, met lidorganisaties van NJR zoals de Jonge Klimaatbeweging, Buddy Go Dutch en 
DWARS, met maatschappelijke organisaties als COC, CNV Onderwijs en MEE & de Wering. Daarnaast zijn er jongeren 
getraind binnen projecten als Hoofdzaken, Meer Beter Samen 3 en Kinderrechten in de Jeugdzorg. De trainingen 
waren steeds gericht op het ontdekken en ontwikkelen van sterke punten in combinatie met praktische vaardigheden. 
Zo kunnen deze jongeren hun impact op de maatschappij vergroten. In 2018 zijn de NJR-jongerenvertegenwoordigers 
gecoacht door vrijwilligers van de Trainerspool in een speciaal samengesteld ontwikkelingstraject.

NJR Trainerspool I Resultaten 2018
- 2900 getrainde jongeren
- ongeveer 50 trainers
- 189 gedraaide trainingstrajecten

Changemaker Academy I Resultaten 2018
- 4000 nieuwsbriefontvangers
- 6 podcast afleveringen

NJR Trainerspool 

Changemaker Academy

Nederland kent veel jongeren die het verschil willen gaan maken of dat al doen. Wat ontbrak is een gestructureerde 
opleiding voor jongeren om hun maatschappelijke impact te maximaliseren. Met de oprichting van onze Changemaker 
Academy gaan we dat aan jonge changemakers bieden. Deze Academy is er om jongeren elkaar te laten inspireren 
en een leerschool te zijn voor het leven van changemakers. Het is een platform waar jongeren skills opdoen en zich 
bewuster worden van wat en hoe zij kunnen bijdragen aan de samenleving. Het draagvlak waarop we bouwen is een 
gevoel van saamhorigheid en de spanning om ongekende mogelijkheden te verkennen. Dit wordt in 2019 dé plek van 
ontwikkeling, experiment, uitwisseling en inspiratie.

In 2018 zijn de eerste activiteiten gestart. Zo is de Changemaker Nieuwsbrief gelanceerd. Ook is er een serie podcasts 
voor jonge changemakers geproduceerd: Jong op de Tong. In zes afleveringen passeren verschillende onderwerpen 
de revue, want impact maken op de wereld doet ieder op z’n eigen manier. Zo spreekt de host van Jong op de Tong de 
ene keer een jongere over sociaal ondernemen, de andere keer over Europese politiek en weer een andere keer over 
omgaan met verlies en mentale gezondheid.

In juni 2018 sloten we de eerste editie van de tweejarige Niet Alleen Anders Academie af met een slotevenement over 
het thema inclusie. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar 5 trainingen aan LHBTQI+- jongerenorganisaties gegeven over 
o.a. suïcidepreventie onder LHBTQI+-jongeren, het besturen van (LHBTQI+-)jongerenorganisaties, fondsenwerving en 
als organisatie inclusief zijn voor transgender jongeren. In het najaar heeft het ministerie van OCW toegezegd de NAA 
Academie nog twee jaar te willen ondersteunen, wat we meteen mooi hebben kunnen starten met weer een geslaagde 
Niet Alleen Anders dag in november. Op al deze evenementen en trainingen creëerden we weer vele ontmoetingen en 
uitwisselingen en zorgden we voor ondersteuning en versterking van LHBTQI+-jongeren(organisaties).

Niet Alleen Anders Academie 1 en 2 I Resultaten 2018
-  5 Niet Alleen Anders trainingen aan jongerenorganisaties
- 1 Niet Alleen anders slotevenement
- 1 Niet Alleen Anders Dag
- 200 deelnemers aan trainingen en evenementen
- samenwerking met Movisie en COC Nederland

NJR Panel I Resultaten 2018
- 4 onderzoeken over 8 thema’s: 
- Jongeren over lokale Politiek (voor En Nu Wij);
- Jongeren over discriminatie & ongelijkheid, natuur & klimaat en de Europese Unie (voor de Europese 
 Gestructureerde Dialoog);
- Jongeren over discriminatie op de arbeidsmarkt, natuur- & klimaatverandering en kindermishandeling 
 (voor het Nationaal Jeugddebat);
-  Kinderrechtenonderzoek, nog te verwerken in 2019 (voor het VN-Kinderrechtencomité in Genève).
- 3246 deelnemers aan deze vier onderzoeken, gemiddeld 800 jongeren per onderzoek

Niet Alleen Anders Academie 1 en 2

NJR Panel

Regelmatig vragen we jongeren van het NJR Panel om hun mening over onderwerpen die er voor hen toe doen. In 
2018 stelden we vragen over lokale democratie, discriminatie en ongelijkheid, natuur en klimaat en de Europese Unie. 
Ook werd het Panel bevraagd over kinderrechten, als onderdeel van de kinderrechtenrapportage die in 2019 of 2020 
weer naar Genève zal gaan. Op deze manier verzamelden wij de meningen, ervaringen, wensen en verwachtingen 
van jongeren over actuele maatschappelijke thema’s.  Die lieten we via projecten als Gestructureerde Dialoog, 
het Nationaal Jeugddebat, En Nu Wij en de Kinderrechtenrapportage landen bij beleidsmakers, -beïnvloeders en 
professionals op nationaal en internationaal niveau. 
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Om meer inzicht te bieden in polarisatie onder jongeren heeft NJR een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 
jongeren en zijn aanvullend in een aantal gemeenten kwalitatieve focusgroepen uitgevoerd. Op basis daarvan is 
een rapport opgesteld met analyses en aanbevelingen voor de Rijksoverheid, beleidsmakers en professionals. Dit 
rapport is begin 2018 gepresenteerd op de slotconferentie van ons project. Deze slotconferentie had ongeveer 125 
deelnemers: niet alleen beleidsmakers en professionals, maar ook jongeren.

Polarisatie I Resultaten 2018
- 515 respondenten
- 5 focusgroepen in specifieke gemeenten
- 125 deelnemers aan slotconferentie, waaronder niet alleen beleidsmakers en professionals maar ook jongeren

ROC Werkt I Resultaten 2018
- 3 edities van ROC Werkt
- 160 deelnemende jongeren 
- Partnerschap met Deloitte

Polarisatie

ROC Werkt

Om te slagen in de 21ste eeuw, zijn bijzondere skills nodig. NJR vond dat daar best wat extra aandacht voor mocht 
komen. Samen met Deloitte, ROC Albeda en ROC van Amsterdam hebben wij de handen ineen geslagen voor ROC 
Werkt. We hebben studenten van financiële opleidingen inzicht gegeven in zichzelf en getraind om haalbare doelen 
te formuleren. Daarbij ging het in eerste instantie niet om het vinden van een geschikte studie, een interessante baan 
of het opzetten van een eigen bedrijf, maar om iets wat daaronder ligt: sturing geven aan je eigen leven. Die sturing 
vindt maar al te vaak plaats op basis van wat je weet of denkt dat anderen van je verwachten, ook als dat helemaal 
niet in je zit of bij je past. Wij hebben jongeren inzicht gegeven in wat wél in hen zit en bij hen past, hoe ze daar hun 
doelen op af kunnen stemmen en welke acties ze kunnen ondernemen om die doelen ook te halen. Verder hebben we 
ROC-studenten in het trainingsprogramma 21st century skills mee gegeven die ze vervolgens hebben ingezet voor de 
geweldige uitdaging om zichzelf te ‘pitchen’ bij de professionals van Deloitte.

Ook in 2018 konden jongeren in Utrecht met UUT hun liefde en wensen voor de stad delen en inspiratie opdoen van 
wat deze prachtige stad te bieden heeft. Bijzondere mensen, plekken, initiatieven en activiteiten kregen met UUT een 
gezicht. Tijdens de creatieve SYNC-sessies pitchten lokale maatschappelijke initiatieven hun vraagstukken en zochten 
aanwezige jongeren actief mee  naar creatieve oplossingen. Met het Erop UUT spel en de UUT Online Biechtbox lieten 
we duizenden jongeren online en offline nadenken over tips en tops voor de stad.  UUT is hiermee een succesvolle 
methode om jongeren te verbinden met en mee te laten denken over hun eigen stad en geeft de Gemeente Utrecht 
inzicht in de behoeften van jongeren.

UUT I Resultaten 2018
- 15 UUT redactieleden 
- 5 UUT bijeenkomsten (o.a. SYNC’s)
- 8 Erop UUT evenementen
- 10 zoldersessies met de UUT redactie
- online bereik van bijna 100.000 jongeren met de UUT Biechtbox en de UUT rapportages via uut.nl en 
 de social mediakanalen

UUT

Studio Bold I Resultaten 2018
- 4 social mediacampagnes
- 5 aftermovies
- 1 promotiefilm
- 1 voorlichtingsfilm
- 1 verkiezingscampagne
- 10 projecten bediend

studio bold

In 2018 is NJR studio bold begonnen. Bold is dé springplank voor creatief talent. Een uniek 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. Zo heeft studio bold 
voor Meer Beter Samen de Vote or Shut Up campagne ontwikkeld om jongeren naar de stembus te krijgen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Voor Hoofdzaken ontwikkelden zij een campagne om jongeren meer mentaal bewust te 
maken en stigma te doorbreken over psychische gezondheid, wat uitmondde in onder andere de videoreeks Mannen 
met Hoofdzaken en een serie pakkende graphics die aan het denken zette.

Studio Bold
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Als jongeren niet massaal naar de stembus gaan, brengen wij de stembus naar hen toe! Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 organiseerden we samen met ProDemos op zes verschillende onderwijsinstellingen (met name MBO’s) 
Verkiezingsfestivals. Het feit dat wij mogen stemmen, mag best gevierd worden. Met deze evenementen konden 
we ‘First Time Voters’ op een laagdrempelige en informele manier informeren en activeren. NJR zette festivals op 
en werkte intensief samen met Zadkine Rotterdam en MBO Utrecht. Studenten van deze MBO’s konden op het 
festival verschillende interactieve workshops volgen, hoorden van verschillende politieke partijen hun standpunten 
op de politieke markt en gingen vurig met elkaar in debat. De dj en activiteiten als het Vote or shut up fotohokje 
zorgden voor de ongedwongen, festival-achtige sfeer. Op de derde dag van het Verkiezingsfestival Rotterdam op 
het Zadkine ging burgermeester Aboutaleb in gesprek met studenten van het ROC over het belang van stemmen. 
Ook de gezamenlijke lobby ‘op elk MBO een stembureau’ heeft zijn vruchten afgeworpen: de burgemeester bracht na 
afloop samen met de studenten een stem uit bij het stembureau op locatie. In 2019 gaan we opnieuw deze geslaagde 
samenwerking aan met Prodemos en vinden er maar liefst 12 Verkiezingsfestivals plaats rondom de Provinciale 
Staten- en Waterschapsverkiezingen in maart 2019 en de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019. 

Verkiezingsfestivals I Resultaten 2018
- 1 groot verkiezingsfestival in Rotterdam, 3-daags evenement met 1.100 deelnemende MBO studenten 
-  1 klein verkiezingsfestival in Utrecht met 50 deelnemende studenten 
- voorbereiding voor 4 festivals in 2019
- samenwerking met verschillende MBO’s

Verkiezingsfestivals

Dit was het jaar waarin World=U moest gaan groeien en bloeien. Het jaar begon met een intensief programma in 
de regio Den Bosch. Een groep jongeren werkte samen met ondernemers aan een lokale aanpak van het mondiale 
wereldvoedselvraagstuk. Hun belangrijkste resultaat was een mediacampagne gericht op studenten over het 
tegengaan van voedselverspilling, die zij onder begeleiding van de studio bold realiseerden. Ook nam World=U deel 
aan de Nacht van de VN; tijdens het programma-onderdeel Closing the Foodloop gingen jongeren onder het genot van 
een verantwoord hapje in gesprek met jonge duurzame ondernemers over onnodige verspilling, circulaire economie 
en de vernieuwing van het voedselsysteem. Daarnaast zijn trajecten ontwikkeld met lokale Rabobanken in Alkmaar, 
Tilburg en Friesland. Deze zijn op het allerlaatste moment gecanceld of uitgesteld door de banken, onder andere als 
gevolg van reorganisaties. Hoe mooi het concept World=U en hoe belangrijk het voedselvraagstuk ook is, we moeten 
concluderen dat de huidige projectvorm te intensief is. We zijn dan ook in gesprek met Rabobank (Foundation) over 
een fundamentele make-over van het project en een mogelijke doorstart in 2019. 

World=U I Resultaten 2018
- 1 lokaal jongerenprogramma met 14 deelnemende jongeren, 1 Rabobank en 4 lokale ondernemers
- 1 video met aansluitende mediacampagne ontwikkeld door jongeren in samenwerking met Studio Bold
- online bereik van circa 3.000 jongeren
- 1 programma tijdens de Nacht van de VN met 35 deelnemers en 3 jonge ondernemers

World=U

Verkiezingen VN-Jongerenvertegenwoordigers I Resultaten 2018
- 33 aanmeldingen
-  1 voorrondedebat 
- 4 publiekscampagnes
- 9.926 uitgebrachte stemmen 
- ruim 83.000 mensen bereikt via social media
- ruim 1.000.000 mensen bereikt via traditionele media (samen met de Nacht van de VN) 
- Partnerschap met onder andere het Ministerie van BZ, A Bigger Circle en Metro

Verkiezingen VN-Jongerenvertegenwoordigers

Iedere zomer barst er weer een strijd los om de felbegeerde titel van Nederlandse VN-Jongerenvertegenwoordiger. 
Het gaat om twee functies: de nieuwe Jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid (voorheen Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties) en de nieuwe Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling. De 
verkiezingsstrijd werd afgesloten tijdens de Nacht van de VN.  De vier finalisten werkten wekenlang keihard toe naar 
dit moment; zij wisten tijdens hun publiekscampagnes duizenden jongeren voor zich te winnen. Aan het eind van de 
Nacht ging Hajar Yagkoubi naar huis als de nieuwe JV Mensenrechten & Veiligheid en Eefke van de Wouw als de 
nieuwe JV Duurzame Ontwikkeling.

VN-Kinderrechtenrapportage

Eens in de 5 jaar rapporteren de Nederlandse kinderrechtenorganisaties aan het Kinderrechtencomité van de VN 
in Genève. Daarin staat geschreven hoe het ervoor staat met de  (naleving van) kinderrechten in Nederland, de 
zogenoemde NGO-Rapportage. In aanvulling op deze rapportage, die wordt opgesteld met de input van professionals, 
schrijft NJR in 2019 voor de derde keer een Jongerenrapportage. Deze rapportage zal gebaseerd zijn op enquêtes en 
interviews met circa 750 kwetsbare jongeren, die het meeste belang hebben bij een goede naleving van het verdrag. 
De Jongerenrapportage wordt in 2019/2020 aan de VN aangeboden en zal bij de beoordeling van Nederland door 
het Comité gelden als de stem van jongeren zélf. In 2018 zijn we gestart met ons onderzoek, onder andere door 
het uitzetten van vragenlijsten onder jongeren en het betrekken van allerlei sleutelorganisaties die ons kunnen 
ondersteunen in het kwalitatieve deel van het onderzoek.   

World=U
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De jonge leiders van de volgende generatie zijn te vinden in de wijk. Young Leaders traint allerlei jongeren in 
verschillende plaatsen in Nederland om zich te ontwikkelen tot een positief rolmodel voor hun directe leefomgeving. 
Deze jongeren hebben kennis gemaakt met hun talenten, geleerd om hun dromen te formuleren en deze dan ook na 
te jagen. Gezamenlijk organiseerden zij activiteiten voor andere jongeren in hun wijk. Dit ging van een FIFA-toernooi 
voor de jeugd uit de buurt tot de oprichting van een jongerenraad. Het Young Leaders trainingstraject geeft jongeren 
zelfinzicht, zelfvertrouwen en een boost in hun persoonlijke ontwikkeling. Het effect is dat ze een positief rolmodel 
zijn geworden voor andere jongeren in de wijk en ze hun leefomgeving een stuk veiliger en positiever hebben kunnen 
maken. In 2018 heeft NJR trainingstrajecten opgezet en uitgevoerd in verschillende plaatsen door heel het land. 
Hiermee hebben wij tientallen jongeren bereikt die heel verschillend zijn qua sociale en culturele achtergrond. Eén 
ding hebben ze allemaal gemeen: ondanks dat ze het niet cadeau krijgen in het leven, zijn ze allemaal gemotiveerd 
om er wat van te maken en om een positieve invloed te hebben op hun omgeving! 

Young Leaders I Resultaten 2018
- 5 steden met Young Leaders trajecten
- 65 deelnemende jongeren

Young Leaders

Young Impact 1 en 2 I Resultaten 2018
- 104 scholen
- 16 groepen in de pilot jeugdhulp & jongeren met een beperking
- 188 Albert Heijn vestigingen (met 388 deelnemers)
- actief in meer dan 60 gemeenten
- 10.939 deelnemende jongeren
- 42 vrijwilligers
- samenwerking met NLvoorElkaar, CJP, Albert Heijn, Philips, Madurodam, VSB Fonds en vele anderen.
- 61 media-uitingen

Young Impact 1 en 2

Het is onze missie om vóór 2025 maar liefst 1.000.000 jongeren in actie te laten komen. Young Impact bracht daarom 
ook in 2018 jongeren in Nederland weer massaal in beweging. Jongeren op ROC’s, middelbare scholen en kinderen 
op basisscholen hebben ontdekt hoe ze een echte changemaker kunnen zijn in hun eigen omgeving. Ook jongeren 
in de jeugdhulp bleven niet achter. Verder gingen we dit jaar een bijzondere samenwerking aan met Albert Heijn, 
van waaruit ‘Appie maakt Impact’ is ontstaan. Halverwege 2018 werden we Proeftuin voor de Maatschappelijke 
Diensttijd, waarvoor we een programma ontwikkelden voor de jongeren die nog véél intensiever aan de slag willen 
om impact te maken. Ook dit jaar weer vierden we onze impact met duizenden jongeren in Ahoy Rotterdam tijdens 
de Young Impact Celebration. De vijf grootste changemakers kregen hier een award uitgereikt op het gebied van 
Community, Education, Environment, Creativity en Health. Met deze Awards zetten we voor jongeren op de kaart dat 
het hebben van impact in onze maatschappij nooit het exclusieve domein van één specifieke groep jongeren kan zijn 
maar juist voor iedereen, op hun eigen manier, bereikbaar is en gewaardeerd wordt.

Young ImpactYoung ImpactYoung Impact
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