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1. VOORWOORD
Voor je ligt het jaarverslag van het vierde projectjaar van Young Impact. In alle opzichten
een bijzonder en bewogen jaar. Ook onze wereld stond even stil toen we in maart 2020
geconfronteerd werden met het COVID-19 virus. De eerste Young Impact Day in Jaarbeurs
Utrecht, waar maar liefst 10.000 jongeren zouden samenkomen om impact te maken, moest
geannuleerd worden.
Dankzij de inzet van onze betrokken medewerkers en partners hebben we in plaats daarvan de
online actiecampagne ´Young Impact Helpt´ gerealiseerd. Met een bereik van 2,5 miljoen
jongeren en een kleine 2.000 jongeren in actie, naast de 10.000 kijkers van de online show. Ook
hebben we dankzij de flexibiliteit van alle partners, docenten, professionals, collega’s, trainers en
vrijwilligers ons scholenprogramma in een mum van tijd gedigitaliseerd, waardoor ook in de
coronaperiode wederom duizenden jongeren hebben ervaren dat zij écht het verschil kunnen
maken en positieve impact hebben op anderen en zichzelf.
Ondanks COVID-19 zijn afgelopen jaar grote stappen gezet richting onze ambitie: in 2025 zijn
1 miljoen jongeren via Young Impact in actie gekomen voor een betere wereld.
Het was voor ons het jaar waarin we zijn gestart met Young Impact MDT (Maatschappelijke
Diensttijd). Een verdiepend programma waarin we t/m februari 2022 jongeren van de mboscholen Albeda en Zadkine en jongeren met een beperking via vso De Hoge Brug, intensief
begeleiden in hun reis om hun talenten te ontwikkelen en in actie te komen voor een ander.
Natuurlijk zijn afgelopen jaar ook weer de populaire Young Impact Awards uitgereikt aan
jongeren die tot het uiterste gaan om een positieve impact te maken. En in de zomermaanden
hebben we jongeren met een beperking via Stichting BOOR een speciaal MDT-programma
kunnen aanbieden, om hen juist in deze moeilijke corona periode houvast en structuur te geven.
Het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de jongeren geweest. Zij hebben het afgelopen jaar opnieuw
laten zien dat ze met hun talenten nú al een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld.
We werden geraakt door het eigen initiatief van jongeren. Door unieke en persoonlijke acties,
groot en klein, die allemaal een positieve impact hebben op onze samenleving. Dit jaar deden
19.011 jongeren mee aan Young Impact met 2.784 challenges. Dat is een groei van 68% ten
opzichte van het jaar ervoor. We zijn trots dat onze aanpak, ook in de moeilijke corona periode na
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maart 2020, werkt voor álle jongeren: jongeren met een beperking, jongeren uit de jeugdhulp,
jongeren van alle onderwijsniveaus, jongeren werkzaam bij bedrijven, kortom jongeren uit heel
Nederland. Tijdens de online show van Young Impact Helpt op 15 mei 2020 kwamen veel van
deze verhalen samen en inspireerden jongeren elkaar met hun acties.
In dit eindverslag blikken we terug op het afgelopen projectjaar. We reflecteren op wat goed
ging, wat nog beter kan, en staan ook stil bij de impact die corona heeft gehad op ons
programma en activiteiten. Daarnaast geven we een indruk van de feedback die we hebben
gekregen van jongeren en docenten op ons programma. Al deze informatie nemen we mee naar
het vijfde projectjaar waarin we verder bouwen aan onze steeds harder groeiende
jongerenbeweging!

Uitreiking George Maduro Prijs tijdens Young Impact Helpt
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2. TERUGBLIK PROGRAMMA

Voor het vierde jaar op een rij biedt Young Impact docenten en professionals een uniek
programma, waarin jongeren werken aan hun maatschappelijke en sociale ontwikkeling.
Het schooljaar is, tegen ieders verwachting in, anders gelopen dan verwacht door de
uitbraak van het coronavirus. Dit neemt niet weg dat Young Impact kan terugkijken op een
bewogen, maar succesvol schooljaar.
ALGEMEEN
De jonge trainers van de Nationale Jeugdraad (NJR) verzorgden het programma, waarin
jongeren aan de slag zijn gegaan met wat zij belangrijk vinden. Zij hebben hun talenten ontdekt
en aan de hand van de succesformule van Young Impact, zijn zij met hun challenge in actie
gekomen voor wat zij belangrijk vinden. De challenge is individueel of in groepsvorm
uitgevoerd.
80% van de programma’s is voor de sluiting van de scholen op 16 maart 2020 fysiek op school
uitgevoerd. Na de sluiting van de scholen, heeft Young Impact een online opdracht opgesteld.
Met deze opdracht kon het programma in het kader van thuisonderwijs toch doorgang vinden.
Normaliter zouden jongeren met hun challenge een ticket verdienen voor Young Impact Day, in
2020 gepland op vrijdag 5 juni in Jaarbeurs Utrecht. Helaas heeft Young Impact dit event af
moeten lasten. Dit betekent niet dat we de jongeren uit het programma geen mooi alternatief
hebben geboden: gratis toegang tot de Online Show van Young Impact Helpt.
Ieder jaar hebben we op basis van online en offline evaluaties resultaten opgehaald en
verbeteringen doorgevoerd. In het voorjaar van 2020 was dit lastiger dan verwacht, omdat
scholen en organisaties de prioriteit hadden liggen bij het inrichten van het nieuwe
thuisonderwijs. Uit de evaluatie is wederom bevestigd dat ons programma effectief is vanwege
de volgende werkzame elementen:
●

Het enthousiasme van onze jonge peer-to-peer trainers tijdens het uitvoeren van het
programma

●

Positieve benadering en focus op sterke punten van de jongeren

●

Aansprekende visuele identiteit van Young Impact voor jongeren

●

Uitgaan van eigen initiatief en uitgaan van intrinsieke motivatie van jongeren

●

Positieve benadering en focus op sterke punten van de jongeren

●

Flexibiliteit naar online uitvoering wanneer de corona crisis aandiende

In het schooljaar 2019-2020 stond klanttevredenheid, activatie, duurzame impact en draagvlak
onder docenten centraal. We hebben werkprocessen aangepast, zodat de klantreis van
docenten geoptimaliseerd is. We hebben de communicatie beter gestroomlijnd en
geautomatiseerd. Er hebben verschillende testen plaatsgevonden omtrent het trainen van
docenten in het geven van de workshops en het instrueren van docententeams op het geven
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van de digilessen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de behoefte van de docent om meer
betrokken te zijn bij de ontwikkeling en het netwerk van Young Impact. Ten behoeve van
activatie en duurzame impact is er een effectmeting opgestart in samenwerking met
WijZijnJong, die in het voorjaar van 2020 van start is gegaan.
VAN XL NAAR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD
In schooljaar 2018-2019 hebben we als proeftuin deelgenomen aan de maatschappelijke
diensttijd (MDT) en het programma Young Impact XL opgezet. Na een succesvol programma als
proeftuin te hebben voltooid, hebben we begin dit schooljaar een aanvraag ingediend om
officieel te starten met de maatschappelijke diensttijd. In februari 2020 is onze aanvraag voor
Young Impact MDT gehonoreerd. Daarmee zijn we in maart van start gegaan met Young Impact
MDT bij jongeren met een beperking.
Met VSO de Hoge Brug als partner zijn we een intensieve samenwerking aangegaan, waarbij we
veel aandacht hebben besteed aan afstemming van het programma op de doelgroep. We
hebben het traject afgetrapt met een docenten kick-off om hen te enthousiasmeren en zo het
draagvlak onder docenten te vergroten. De ervaring leert hier wederom dat het betrekken van
docenten en het benoemen van de meerwaarde voor de docenten belangrijk blijft in al onze
programma’s.
Halverwege het traject waren we genoodzaakt om het programma online te vervolgen in
verband met het coronavirus. Aan de hand van dertig video’s van trainers hebben we de
jongeren thuis weten te bereiken. Jongeren kregen in de video’s uitleg, voorbeelden en
opdrachten om hun vaardigheden te ontwikkelen en binnen hun directe omgeving impact te
maken op anderen. Dit traject werd ‘De Heldenreis’ genoemd. Het gebruik van video’s en
uitvoeren van opdrachten thuis, wakkerde bij een groot gedeelte van deze jongeren hun
zelfstandigheid en eigen initiatief aan.

Trainer Dorinda met haar online ‘Heldenreis’ workshop. Bekijk de video hier.
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De mbo-instellingen Albeda en Zadkine zijn tevens partners binnen Young Impact MDT.
Verspreid over twee jaar zullen vanuit beide onderwijsinstellingen 625 studenten deelnemen aan
het programma. Dit intensieve programma van zes maanden hebben wij de afgelopen
maanden in gezamenlijkheid vormgegeven, om in september bij Albeda en Zadkine officieel van
start te gaan. Tijdens Young Impact MDT zullen 25 peercoaches vanuit hun ervaring de praktisch
opgeleide studenten begeleiden in het maken van impact en het ontwikkelen van hun talent. De
werving van deze peercoaches was een groot succes.
Ook Wij zijn JONG is partner binnen Young Impact MDT en zet in samenwerking met de
Technische Universiteit in Eindhoven een effectmeting op om het effect van het programma op
de jongeren te meten, middels een nul- en nameting. De vragenlijsten voor jongeren met een
beperking zijn nauw afgestemd op de doelgroep en bij de jongeren bij VSO de Hoge Brug reeds
afgenomen. Een van de uitkomsten hier was dat deze jongeren, ten opzichte van de
controlegroep, meer bereid zijn om anderen te willen helpen, ook voor mensen waarmee zij nog
niet eerder in aanmerking zijn gekomen. De vragenlijsten voor praktisch opgeleide jongeren en
peercoaches worden in het nieuwe schooljaar uitgezet.
VAN OFFLINE NAAR ONLINE
Met het sluiten van de scholen in maart werden alle workshops in de daarop volgende weken
geschrapt. Vanuit Young Impact hebben we direct de behoeften binnen het onderwijs
geïnventariseerd. Waar scholen de eerste maand vooral nog zoekende waren om hun reguliere
vakken online te kunnen faciliteren, zagen we langzaam een verschuiving ontstaan waarin
scholen juist zochten naar materiaal om het online onderwijs en hun lessen te verrijken. Middels
een uitgebreide thuisopdracht konden jongeren aan de slag met het Young Impact programma.
Jongeren gingen op onderzoek uit in hun omgeving middels een online buurtonderzoek,
reflecteerden op hun sterke punten en werden uitgedaagd om in actie te komen voor iets of
iemand in hun omgeving. Juist in deze tijd. Voor de doelgroep jongeren met een beperking
hebben we vanuit een aanvraag voor #OokditisMDT razendsnel ‘De Heldenreis’ kunnen
opstarten.
ONDERZOEK STAGIAIRES
Ervaring door de jaren heen leert ons dat een workshop van enthousiaste trainers nog geen
garantie is voor de uitvoering van challenges. Vaak ontstaat na de workshop een gat in het
programma wanneer de trainers weer de school verlaten. Om in kaart te brengen welke
behoefte hierachter schuil gaat, hebben twee stagiaires binnen Young Impact gekeken naar de
begeleiding van jongeren vanaf de planvormingsfase tot aan de uitvoeringsfase. Zij hebben
onderzocht wat jongeren behoeven om vanuit hun challenge idee daadwerkelijk in actie te
komen. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen jongeren met een beperking en
jongeren op regulier voortgezet onderwijs.
Bij de doelgroep jongeren met een beperking blijkt dat zowel zijzelf als de docenten gebaat zijn
bij een snelle opvolging van de workshop door de uitvoering van de challenges. Hiermee wordt
de grootte van de challenges gekaderd en blijft het draagvlak voor het programma groot.
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Daarnaast blijkt dat het aandragen van een selectie van challenges helpt om de jongeren de
juiste kaders te bieden in het programma. Tevens wordt aangeraden om contact met de
jongeren te houden na de workshops, bijvoorbeeld via een video. Deze aandachtspunten
hebben wij meegenomen in de doorontwikkeling van ons programma.
Uit het onderzoek binnen het VO blijkt dat begeleiding die jongeren behoeven na afloop van de
workshop verschilt per groep. Waar de ene groep over een goede zelfsturing beschikt en gebaat
is bij autonomie en zelfstandigheid, is de andere groep gebaat bij meer begeleiding en
ondersteuning bij de praktische zaken en samenwerking. Docenten behoeven handvatten om
de juiste begeleiding aan de jongeren te kunnen bieden tijdens de voorbereiding van hun
challenge. Aan de hand hiervan hebben we drie lessen voor na afloop van de workshop
ontwikkeld die de docenten kunnen inzetten om het vervolg van het programma vorm te geven.

Kick-off op Zadkine in december 2019
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TRANSITIE VAN NJR NAAR YOUNG IMPACT
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s was voor het
laatste schooljaar belegd bij de Nationale Jeugdraad (NJR). Daarnaast was NJR verantwoordelijk
voor het werven, opleiden en begeleiden van de trainerspool. De werving van deelnemers lag bij
Young Impact. Na inschrijving via de website, werd het contact overgedragen naar NJR. Komend
schooljaar 2020-2021 zal er een verschuiving in deze verantwoordelijkheden plaatsvinden.
De samenwerking blijft bestaan, waarbij NJR verantwoordelijk zal blijven voor het werven,
opleiden en begeleiden van de trainerspool. Young Impact neemt de volledige
verantwoordelijkheid van de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s over. Daarbij zijn
de voorbereidingen in het voorjaar van 2020 gestart. Per 1 oktober 2020 start er een nieuw team
Werving & Uitvoer bij Young Impact. Voor de doorontwikkeling van het programma is een
programmamanager aangenomen uit het voormalige team bij NJR.
Met dit nieuwe team zal de focus voor komend schooljaar 2020-2021 liggen op een succesvolle
overdracht van de bovengenoemde verantwoordelijkheden binnen het nieuwe team. Daarnaast
staat optimalisering en efficiëntie in processen en het programma aanbod op de agenda. Ook
starten we met een test rondom het oprichten en onderhouden van een docenten community.
Een belangrijk aandachtspunt wordt het ophalen van resultaten. In het voorjaar van 2021 richten
wij ons op opschaling binnen de werving.
TRAINERS
De trainers van Young Impact geven het hele jaar door inspirerende trainingen. De trainerspool
bestond in het schooljaar 2019-2020 uit 42 trainers. Voor de afsluiting van het schooljaar is een
enquête uitgezet ter evaluatie. Vanaf half maart 2020 zijn geen trainingen meer gegeven in
verband met COVID-19. Dit heeft de betrokkenheid niet minder gemaakt onder de trainers en 28
trainers hebben gereageerd op de enquête.
De eerste vraag was de vraag wat het geven van trainingen de trainers brengt en daar steekt
met kop en schouders het volgende antwoord bovenuit: ‘een manier om uiting te geven aan
mijn idealisme/maatschappelijke betrokkenheid.’
Het verantwoordelijkheidsgevoel van de trainers voor een succesvolle training wordt gemiddeld
beoordeeld met een 8,7. Het gevoel van positieve impact door de training wordt gemiddeld
beoordeeld met een 8,4. Het gevoel dat jongeren geïnspireerd worden door het Young Impact
programma wordt met een 8,2 beoordeeld. Het gevoel jongeren ervan bewust te maken dat zij
nu al in actie kunnen komen, wordt beoordeeld met een 8.
De redenen dat de trainers willen trainen voor Young Impact, lopen uit elkaar maar zijn te
berusten op 3 pijlers:
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1.

Jongeren laten ervaren dat ze het verschil kunnen maken en jongeren inspireren.

2.

Trainers komen achter eigen vaardigheden en ontwikkelen zich hierin.

3.

De bijdrage die Young Impact levert aan de maatschappij.

Een mooie quote van 1 van de trainers: “Er zijn zoveel jongeren die nog niet weten wat impact
maken inhoudt en wat zij kunnen betekenen in de maatschappij. Voor mij is het onwijs vet dat ik
een deel van de training uitmaak en hier wat voor hen kan betekenen. Maar ook omdat ik mijzelf
wil leren kennen en ontwikkelen. Ik vind echt, maar dan ook echt dat Young Impact zorgt voor
verdere ontwikkeling van een individu. Ik weet wat mijn sterke en minder sterke punten zijn
door Young Impact.”
Voor de trainers in een training succesvol als jongeren inzichten hebben opgedaan, erachter zijn
gekomen waar zij goed in zijn, de jongeren de training waardevol vonden en aan het denken zijn
gezet over de maatschappij. Kort gezegd: als de jongeren geïnspireerd zijn.

HIGHLIGHT: DE GROOTSTE EDITIE OOIT IN DE GESCHIEDENIS VAN YOUNG IMPACT /// 700
JONGEREN IN ACTIE

Als onderdeel van de festiviteiten rond het 150-jarig bestaan en het feit dat Lyceum Schravenlant
officieel UNESCO-school is geworden, organiseerde de school de Impact Dagen in
samenwerking met partner Young Impact. Bijzonder is dat de Impact Dagen zijn ontstaan vanuit
de jubileumwensen van de leerlingen zelf. Alle leerlingen bedachten ‘challenges’ die voor
Schiedam en de Schiedammers betekenisvol zijn en voerden deze uit op woensdag 30 oktober.
Met deze acties wilden de leerlingen een directe positieve impact hebben voor een ander. De
Schiedamse gemeenschap genoot zichtbaar van de vele positieve initiateven.
De brugklassers deden een gezamenlijke ‘challenge’ in samenwerking met afvalbeheer bedrijf
Irado. Zij verzamelden zwerfvuil en kregen uitleg over de werkwijze van Irado via diverse doeopdrachten. Brugklasser Noa (1A) vat de ochtend als volgt samen: ‘Het was koud, maar leuk en ik
heb een hoop geleerd over afvalscheiding en verwerking. Het afval opvissen uit het water vanaf
een waterfiets met behulp van een schepnet vond ik het allerleukst!’
Hilal uit klas 3 maakte met haar groepje een ‘grabbelbox’ met daarin briefjes waarop een
positieve boodschap was geschreven en verraste daarmee het winkelende publiek. ‘De mensen
reageerden heel enthousiast. Bijzonder om te zien dat je met zoiets kleins iemand zijn dag een
stukje leuker kan maken!’
Iedere leerling is door middel van kleine of grotere challenges tijdens de Impact Dagen in actie
gekomen voor een ander. Het Lyceum Schravenlant zou als dank alle leerlingen op 5 juni 2020
mee naar de Young Impact Day in de Jaarbeurs Utrecht, helaas ging dit niet door. Wél geeft de
docent aan dat leerlingen hebben ervaren hoe waardevol het is om belangeloos iets voor een
ander te doen.
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WERVING EN BEREIK
Eindresultaten
We hebben tot aan de lockdown in het voorjaar op 16 maart 2020 op in 2019-2020 13.921 jongeren
via onze programma’s voor het onderwijs, de jeugdhulp en jongeren met een beperking kunnen
inspireren en activeren om iets te doen voor een ander. We hebben alle jongeren kunnen
bereiken via 174 scholen, jeugdhulporganisaties en organisaties voor jongeren met een
beperking in heel Nederland.
Potentieel bereik
Voor het gehele schooljaar 2019-2020 hadden zich in eerste instantie 290 scholen ingeschreven.
17 van deze inschrijvingen met 1341 jongeren moesten op dag van sluiting nog een datum voor
de uitvoer inplannen, wat uiteindelijk niet meer heeft plaatsgevonden. 38 inschrijvingen met
2809 jongeren werden geannuleerd vanwege de sluiting van de scholen en organisaties
vanwege de lockdown. 23 scholen en organisaties met 2258 jongeren hadden hun inschrijving al
geannuleerd vanwege andere redenen, denk aan uitval docenten, interne afstemming en
tijdsdruk.
Vanwege de lockdown door Covid-19 hebben we dus 4150 jongeren niet bereikt. Het schooljaar
2019 had in eerste instantie een bereik van 18071 jongeren.
Bereik van offline naar online
In het kader van de annulering van Young Impact Day hebben we vanuit Young Impact een
campagne gestart genaamd Young Impact Helpt om jongeren tijdens de lockdown jongeren in
actie te laten komen voor wat zij belangrijk vinden. Zij kregen als beloning exclusieve toegang
tot de online show.
Vanuit het programma stimuleerden wij docenten en professionals telefonisch en via mailingen
om met de ontwikkelde thuisopdracht aan de slag te gaan, met ter inspiratie ‘50 manieren om
impact te maken tijdens de coronacrisis’. Voor hen was het nieuw om online les te geven en
Young Impact heeft de thuisopdracht aangeboden om zowel de docent vooruit te helpen, maar
ook om jongeren juist nu ook impact te laten maken. Met deze opdracht hebben we 28 MBO
scholen me 2087 jongeren bereikt. In het Voortgezet Onderwijs waren dat 34 scholen met 2843
jongeren. 96 docenten en professionals hebben het inspiratiedocument ‘50 manieren om impact
te maken tijdens de coronacrisis’ gedownload.
We hebben met dit aantal het verloren bereik (4150 jongeren) door de lockdown ruim
opgeheven (4930 jongeren).
Doelgroep

Jongeren via het onderwijs
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Bereik

Bereik

# jongeren

# scholen / organisaties

12.793

133

Jongeren in de jeugdhulp

506

18

Jongeren met een
beperking

622

23

13.921

174

Direct geactiveerde
jongeren via een
campagne

1664*

-

Totaal

15.585

174

* Dit is een deel van de jongeren die in actie is gekomen (alleen geregistreerde acties). Het is
lastig om een inschatting te maken van het totaal aantal jongeren dat in actie is gekomen.
Landelijke dekking
Het bereik van Young Impact was landelijk. In alle provincies behalve Groningen zijn onze
trainers actief geweest. In Zuid-Holland was ons bereik het grootst met 65 scholen. In de
provincies Drenthe en Zeeland bereikten we 1 school. In Bijlage 1 staat een uitgebreid overzicht
van alle deelnemers aan ons programma in projectjaar 2019-2020. De werving van jongeren voor
onze programma’s verloopt via docenten in het onderwijs, jeugdhulporganisaties en organisaties
voor jongeren met een beperking.
Er zijn uiteenlopende wervingsactiviteiten uitgevoerd om uiteindelijk een definitieve inschrijving
van een school of organisatie te krijgen. Denk aan online campagnes, directe mailingen,
belacties, scholenbezoeken en promotieactiviteiten. In het team van Young Impact houdt één
medewerker zich fulltime bezig met de werving. Eén programmamanager was mede
verantwoordelijk voor de werving van de speciale doelgroepen (jongeren in de jeugdhulp en
jongeren met een beperking).
Uit evaluatie van de werving kwam naar voren:
▪ Aantal docenten en organisaties dat zich inschrijft blijft stabiel
▪ Het aanbieden van een online programma waar docenten zelf mee aan de slag kunnen
is succesvol. Hierdoor hoeven we niet altijd fysiek trainers in te zetten.
▪ Communicatief moeten er verbeteringen plaatsvinden om docent of professional sneller
aan te laten melden: Hoe gebruik ik dit programma? Waar kan ik het voor inzetten? Wat
is Young Impact eigenlijk?
▪ Investering op grotere samenwerkingen (Zadkine, Albeda) heeft zich terugbetaald. Veel
inschrijvingen van verschillende locaties/opleidingen van één school.
▪ Benaderen van oud deelnemers is kansrijk
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▪ Met oog op het uitbreiden van het team werving zal leadopvolging een belangrijke rol
gaan krijgen. Focus vanuit marketing moet liggen op bereik, voor werving zal dit de
opvolging moeten zijn.

CHALLENGES
Ons programma is erop gericht om jongeren in actie te krijgen. In het programma gaan
jongeren eerst aan de slag met drie vragen:
1. Wat vind ik belangrijk?
2. Wat zijn mijn sterke punten?
3. Hoe ga ik mijn sterke punten inzetten voor dat wat ik belangrijk vind?
De antwoorden op deze vragen leiden tot een zelfbedachte challenge, dus een actie waarmee ze
impact gaan maken. We helpen ze bij het maken van een stappenplan om uiteindelijk in actie te
komen. Young Impact stimuleert docenten of leerlingen om de challenges te registreren op de
challenge applicatie. Dit wordt helaas niet altijd gedaan, waardoor NJR de uitvraag naar de
challenges doet tijdens het telefonische nazorggesprek. Een tijdrovende klus, waar we juist dit
jaar merkten hoe moeilijk het was om alle docenten en professionals aan de lijn te krijgen en de
resultaten op te halen.
We hebben een groot deel van de docenten gesproken. Zij geven aan dat 7.910 jongeren in actie
zijn gekomen via challenges. Op het moment van de lockdown voor scholen en organisaties
stonden er 8.989 jongeren op het punt écht aan de slag te gaan met hun challenge of moesten
ze nog starten met het programma. Effectief is zo'n 45% van de jongeren daadwerkelijk in actie
gekomen. Beduidend minder dan andere jaren maar goed door Covid19 te verklaren.
Docenten geven aan er op dat moment geen prioriteit aan te hebben gegeven, omdat het
reguliere onderwijs zoveel mogelijk online door moest gaan en er voor de jongeren meer dan
genoeg te doen was.
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3. TERUGBLIK MARKETING EN COMMUNICATIE
Het marketing- en communicatieteam van Young Impact is het afgelopen jaar enorm
flexibel geweest door, ondanks de coronacrisis, toch een aantal mooie successen te
behalen. Tot februari werd hard gewerkt om het concept rondom Young Impact Day en alle
bijbehorende partnerships op touw te zetten. Na het cancelen van het evenement vanwege
de corona uitbraak, werd razendsnel geschakeld om een online variant en bijbehorende
campagne uit te rollen. Daarnaast werden de Young Impact Awards voor de vierde keer
uitgereikt.
In 2019-2020 wilden we de volgende marketing- en communicatiedoelstellingen bereiken:
●

Vergroten van de online community van 50.000 naar 100.000 jongeren

●

On- en offline bereik van 12 miljoen mensen (vorig jaar 9 miljoen)

●

15.000 stemmen op de Young Impact Awards

●

30.000 jongeren via campagne of via partners (dus buiten deelname aan programma) in
actie gekomen.

RESULTATEN
Ondanks de coronacrisis hebben we dit jaar veel successen geboekt op het gebied van PR. We
hadden gedurende het jaar landelijke PR momenten voor Young Impact, zoals de uitreiking van
de Young Impact Awards en de lancering van onze corona actie #OpaApp. Daarnaast lieten we
tijdens de coronacrisis een onderzoek doen onder meer dan 1000 jongeren, waarin we hen
bevroegen over maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk. We haalden de 12 miljoen
niet, maar wisten met deze activiteiten wel een bereik van 9,2 miljoen te realiseren.
De online community groeide niet naar 100.000 jongeren, maar naar 60.000. De groei werd dit
jaar vooral bemoeilijkt door het doorvoeren van avg-wetgeving. We nomineerden dit jaar 18
jongeren voor een Young Impact Award. Vanwege de coronacrisis hadden we een korte
stemperiode dan normaal, maar wisten we alsnog ruim 10.000 stemmen te genereren voor de
genomineerden. Er zijn 1.664 jongeren direct geactiveerd via alle marketing- en communicatieinspanningen en samenwerkingen met uiteenlopende partners. Dit is helaas ruim minder dan
de doelstelling, dit is een direct resultaat van het cancelen van de Young Impact Day waardoor er
minder jongeren in Nederland geactiveerd zijn. We hebben echter wel in minder dan twee
weken tijd na het cancelen van de Young Impact Day een nieuw online concept gelanceerd
‘Young Impact Day’ waardoor we alsnog deze aantallen hebben weten te activeren.
YOUNG IMPACT AWARDS
De Young Impact Awards zijn een belangrijk onderdeel van Young Impact. Door de Awards
geven we een podium aan jongeren die zich onderscheiden als impactmaker en daardoor als
rolmodel kunnen functioneren en leeftijdsgenoten kunnen inspireren om ook in actie te komen.
De Young Impact Awards worden uitgereikt aan jongeren tot en met 25 jaar die een bijzondere
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prestatie hebben geleverd op verschillende maatschappelijke gebieden; education, community,
health, creativity en environment.
Tot 1 februari 2020 konden jongeren genomineerd worden voor een Young Impact Award. Van
een longlist van ruim 150 jongeren is vervolgens een shortlist gemaakt van 15 jongeren, 3 in elke
award-categorie. We hebben nadrukkelijk gezocht naar kandidaten uit het scholenprogramma
en impactmakers die met hun verhaal grote PR-waarde hebben en de potentie hebben om veel
jongeren te inspireren. Vanwege de coronacrisis en alle mooie hulpinitiatieven die razendsnel
door jongeren werden opgestart, besloot Young Impact op het laatste moment een extra
awardcategorie toe te voegen: coronahulp. Ook in deze categorie werden drie initiatieven
genomineerd. In elke categorie werd de genomineerde met de meeste stemmen uitgeroepen
tot winnaar.
Er zijn uiteindelijk bijna 12.000 stemmen uitgebracht op de genomineerden. De winnaars van de
Young Impact Awards werden bekend gemaakt tijdens de online show ‘Young Impact Helpt’ op
15 mei. De aanwezige artiesten verzorgden daar de uitreiking van de zes awards. De zes winnaars
streden vervolgens om de felbegeerde George Maduro Prijs, dé ultieme onderscheiding voor
iemand die zich belangeloos voor de maatschappij inzet, naar het verhaal van oorlogsheld
George Maduro en tevens Madurodam. Deze winnaar werd gekozen door Teun Toebes (Winnaar
George Maduro Prijs 2019), Büsra Celik (Burgemeester Madurodam), Patrick Anthonissen
(Directeur Young Impact) en Gwen van Poorten.

Coronahulp initiatief ‘Gewoon mensen die mensen willen helpen’ wint Young Impact Award
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Aya Laghzaoui (19) won de George Maduro Prijs. Aya heeft een zeldzame stofwisselingsziekte en
daardoor een beperkte levensverwachting. Dat weerhoudt haar er echter niet van om bijna al
haar tijd te steken in het helpen van anderen. Ze doet onder andere boodschappen voor
alleenstaande ouders in Nederland en bouwt roze waterputten in Afrika. ‘’Tijd is momenteel het
meest kostbare bezit van Aya en zelfs dat offert zij op om anderen te helpen. Aya is een échte
heldin en verdient het daarom om in de voetsporen van George Maduro te treden,’’ aldus
juryvoorzitter Gwen van Poorten.
Het team van Gewoon mensen die mensen willen helpen won de award in de speciale categorie
‘Coronahulp’. Het initiatief van Amber (24), Naut (20), Jasper (23) en Thijs (23) is een schot in de
roos om vraag en aanbod tijdens de coronacrisis bij elkaar te brengen. Binnen enkele dagen
meldden meer dan 30.000 mensen zich vrijwillig aan om een ander te helpen.
In de categorie Environment kwam Sara Langeveld (17) uit Delfgauw als winnaar uit de bus. Zij
ging als vertegenwoordiger van Nederlandse scholieren naar de Youth Climate Summit van de
VN in New York. Daar sprak ze met Mark Rutte en andere wereldleiders over hoe we meer
bewustzijn kunnen creëren rondom klimaatverandering.
De Rotterdamse Shanayla Abdoel (17) kreeg de meeste stemmen in de categorie Education.
Gelijke kansen voor iedereen, dat is waar Shanayla zich voor inzet. Als voorzitter van de
studentenraad wil zij dat iedere Rotterdamse student een kans krijgt, ongeacht waar je vandaan
komt.
Seyfullah Semen (23) uit Almere won in de categorie Health en ontwikkelt een App, MedicinX, die
voor meer transparantie binnen de gezondheidszorg gaat zorgen. Verkeerd medicijngebruik is
doodsoorzaak nummer drie. MedicinX zorgt voor meer inzichten wat betreft het medicijngebruik
van patiënten, voor behandelaars én familieleden.
Isa Oorthuis (19) won de award in de categorie ‘Creativity’. Zij vindt het onacceptabel dat seksuele
intimidatie tijdens het uitgaan zo ‘normaal’ wordt gevonden. Daarom organiseerde zij een
posteractie tegen seksuele intimidatie in de kroeg, om een statement te maken tegen
opdringerig gedrag.
De Young Impact Awards werden mede mogelijk gemaakt door Madurodam, ABN Amro, CJP,
NJR, NLvoorelkaar, Philips en Wij zijn JONG.

YOUNG IMPACT HELPT
Vrijdag 5 juni 2020 had de eerste editie van de Young Impact Day plaats moeten vinden. Helaas
gooide corona roet in het eten en waren we genoodzaakt deze dag te cancelen. Meteen werd
binnen het marketingteam hard gewerkt aan het vinden van een alternatief. Er werd met het
hele team, jongeren en partners een digitale brainstormsessie geïnitieerd om zo een nieuw
concept te bedenken. Binnen twee weken ontstond het alternatief voor de Young Impact Day,
namelijk ‘Young Impact Helpt’ waarbij we gebruik hebben gemaakt van de plannen en
campagne van de oorspronkelijke Young Impact Day.
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Het idee achter Young Impact Helpt is dat Young Impact jongeren helpt om een positieve
impact te maken op zichzelf en op anderen tijdens de corona crisis. #YoungImpactHelpt gaat
over een generatie die opstaat om Nederland met een bak vol energie voorwaarts te stuwen. Een
krachtige positieve beweging die het voorbeeld geeft. Deze generatie is de positiviteit en het
zetje in de rug voor het hele land. They Start Something! Op die manier komen we samen door
een moeilijke periode heen, want helpen geeft je zelf ook energie.
Young Impact Helpt was een online actie campagne van vijf weken met als beloning op het
einde een online livestream waarin de impact werd gevierd. Tijdens de online actie campagne
van vijf weken werd iedere week een nieuwe challenge rondom corona gelanceerd met in de
lead elke week een andere bekende influencer. Deze influencer zette ook zijn of haar eigen
kanalen in om aandacht te vragen voor de challenge. De volgende influencers deden mee aan
de online actiecampagne: Teske de Schepper, Qucee, Kalvijn, Famke Louise en Redo. Buiten
deze challenges werd er ook een whitepaper gelanceerd met 50 manieren om impact te maken
tijdens de coronacrisis en lanceerden we de #OpaApp challenge.

Bizzey tijdens de opnames van Young Impact Helpt
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Aan het einde van de actieperiode kregen jongeren vanuit het scholenprogramma en jongeren
die mee hadden gedaan aan de actiecampagne exclusief toegang tot een supergaaf online
concert waarin bekende artiesten zoals Famke Louise, Kriss Kross Amsterdam en Bizzey
optraden. Ook kwam de influencers langs en staken Gwen van Poorten en Rico Verhoeven een
hart onder riem en complimenteerden hen met hun impact. Daarnaast inspireerden we de
kijkende jongeren met live verhalen van impactmakers en met de bekendmaking van de
winnaars van de Young Impact Awards en de viering van de winnaar van de George Maduro
Prijs.
We kijken, gezien de omstandigheden, dan ook met trots terug op hetgeen het marketing team
in zo’n korte tijd heeft weten neer te zetten. Zo zijn met de actiecampagne meer dan 2,5 miljoen
jongeren bereikt. Hebben we meer dan 10 miljoen impressies via Facebook en Instagram weten
te bewerkstelligen, bezochten meer dan 70.000 jongeren de campagne website en kwamen
uiteindelijk 1.664 geregistreerde jongeren in actie. De livestream werd meer dan 10.000 keer
bekeken. De hele show kan nog steeds HIER worden teruggekeken.
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4. FEEDBACK VAN JONGEREN EN DOCENTEN
We hebben dit jaar geëvalueerd met jongeren en docenten. Zij hebben door middel van
vragenlijsten feedback kunnen geven op het programma en alle andere onderdelen van
Young Impact. We hebben de respons van 93 docenten. De belangrijkste uitkomsten vatten
we hieronder samen. Een deel van de docenten heeft het volledige scholenprogramma
gedraaid, maar een deel van de docenten heeft het niet af kunnen maken door Covid-19.
DOCENTEN OVER YOUNG IMPACT
·

53,33% van de respondenten zou graag een verdiepingsslag willen maken (na het reguliere
programma een verdiepend traject met begeleiding ten behoeve van talentontwikkeling en
challenges).

·

Het rapportcijfer voor de verschillende onderdelen en aspecten van Young Impact ligt
gemiddeld tussen 7,3 en 8,4.

·

Het cijfer voor de uitvoering van de challenges was het laagst beoordeeld, dit heeft
voornamelijk te maken dat vanaf maart heel veel challenges niet uitgevoerd konden worden.

·

De vaardigheden waar de docenten de meeste verbetering zien in de groep zijn het
zelfvertrouwen, inlevingsvermogen, betrokkenheid met elkaar, betrokkenheid met
maatschappelijke problemen en actiebereidheid.

·

Als verbeterpunten voor volgend jaar kwam voornamelijk dat het programma aangepast
moet worden naar 1,5 meter en een online programma.

·

50% van de docenten zegt volmondig volgend jaar weer mee te willen doen, 36,66% geeft
aan het nog niet te weten en 13,33% geeft aan niet mee te doen volgend jaar. De twijfel zit
voornamelijk in hoeveel tijd er beschikbaar is en hoe Covid-19 zich ontwikkelt.

·

Docenten vinden “maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen” het meest waardevol
van Young Impact. Bijna de helft van de docenten gebruikt Young Impact dan ook als
invulling van het vak burgerschap.

·

De online show Young Impact Helpt is door ongeveer drie kwart van de docenten onder de
aandacht gebracht bij de jongeren. Of de jongeren werkelijk gekeken hebben is voor de
docenten lastig geweest om te monitoren doordat het vanuit huis gekeken werd.

·

Docenten zijn unaniem in hun oordeel over de trainers van Young Impact: heel enthousiast!

·

Een 8 of hoger geven de docenten voor de trainers, de workshop en de ondersteuning
vanuit Young Impact.
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JONGEREN OVER YOUNG IMPACT
We zijn super trots dat we ook dit jaar zoveel jongeren hebben geholpen om van betekenis te
zijn voor de wereld én henzelf. We zien dat onze aanpak werkt om jongeren in actie te krijgen,
om bij te dragen aan hun ontwikkeling en om een positieve mentaliteits- en gedragsverandering
bij hen teweeg te brengen met betrekking tot iets doen voor een ander. Welke impact dat heeft,
gemaakt vertellen de jongeren zelf!
“Door het winnen van een Young Impact Award kreeg ik een podium om mijn verhaal te
vertellen. Die waardering geeft mij nog steeds een kick om nóg meer mensen te helpen. Ik
bereikte in één klap een groter publiek. Het voelde als een schouderklopje, ik mag trots zijn op
mijn acties! Als ik nu soms m’n dag niet heb, dan kijk naar mijn award en krijg ik een golf van
energie,’’ -- Aya Laghzaoui, 19 jaar, winnares Young Impact Award.
‘’Ik zie Young Impact als een begin van alles waar ik zo had op gehoopt. Ik zat daar altijd maar in
mijn kamertje iets te ontwikkelen, maar er kwam heel weinig uit. Dan klopt Young Impact ineens
aan en verandert alles. Dat ene telefoontje met de mededeling dat ik genomineerd was, is dan
ook echt mijn absolute hoogtepunt van de afgelopen tijd,’’ -- Seyfullah Semen, 24, winnaar
Young Impact Award.
”Deze actie heeft mij moed ingesproken. Het is nu heel eenzaam en het is moeilijk om mijzelf
staande te houden met mijn psychische problematiek. Om dan onverwachts een kaartje te
krijgen waarin staat dat ik het ondanks alles goed doe, dat voelde heel fijn. Ook kreeg ik een
denkbeeldige knuffel van de afzender,” aldus Jamila, 21, deelnemer aan brievenchallenge Young
Impact Helpt.
‘’We hebben met Young Impact een nacht buiten geslapen om geld in te zamelen voor
daklozen. Het was super koud en ik besefte me dat daklozen dus iedere nacht in de kou zitten.
Het heeft voor veel bewustzijn gezorgd!’’ --- Joey, 19, student Zadkine College Rotterdam.
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5. PARTNERS EN FINANCIERING
Young Impact kan haar missie niet volbrengen zonder de (financiële) medewerking van vele
fondsen, bedrijven en overheden. In 2019-2020 was het weer een uitdaging om alle kosten van
alle onderdelen van Young Impact gedekt te krijgen. De geplande Young Impact Day kon niet
doorgaan maar dankzij de flexibiliteit en het vertrouwen van onze partners ABN AMRO, VSB
Fonds, Wij Zijn Jong konden we het alternatief Young Impact Helpt organiseren.
We starten met Young Impact MDT, ons programma voor de Maatschappelijke Diensttijd,
waarvoor we een toekenning kregen vanuit het ministerie van VWS. Het Gehandicapte Kind
(voorheen NSGK) steunde ons voor het tweede jaar zodat we ons programma voor jongeren met
een beperking konden uitvoeren. Ons programma gericht op jongeren in de jeugdhulp werd
voor het tweede jaar gesteund door het VSBFonds.
ABN AMRO kwam aan boord als hoofdsponsor voor de Young Impact Day. Helaas kon deze dag
door Corona niet doorgaan maar bleven ze verbonden als hoofdsponsor voor het alternatief
YoungImpactHelpt. Bijzonder is ook dat medewerkers van ABN AMRO zich hebben ingezet als
coach voor de genomineerden van de Young Impact Awards. Zie hieronder het artikel met
awardwinnaar Seyfullah die vol enthousiasme over zijn coachingstraject vertelt.

Klik hier om het artikel te lezen.

Trouwe partners bleven aan boord: Fonds21, Madurodam Kinderfonds, NS, Albert Heijn, Philips.
Met gemeente Amsterdam zijn we een samenwerking gestart rondom hun
leiderschapsprogramma ‘Ambassadeurs van Amsterdam die jongeren oproep hun talent in te
zetten om iets goeds te doen in hun buurt.
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6. ORGANISATIE
Young Impact 2019-2020 is georganiseerd door Stichting Young Impact NL. Namens de stichting
zijn de volgende mensen betrokken geweest bij projectjaar 2019-2020:
§ Patrick Anthonissen, directeur
§ Matthijs de Bruin, fondsenwerving & business development
§ Irma van Lierop, zakelijk leider
§ Mehdi Du Puy, hoofd marketing
§ Michelle van Vliet, marketingmanager
§ Elmay Claassen, content & activatie manager
§ Merel Fonteijn, programmamanager
§ Nadim Knape, scholenwerving en marketing
§ Michelle Rasser-van Gurp, officemanager
§ Koen le Feber, financiële ondersteuning (vrijwillig)
§ Shindaley Vos, stagiaire
§ Kyara van der Wal, stagiaire

Namens NJR waren verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het programma:
§ Jonneke Reichert, programmamanager
§ Mirte Weller, projectleider
§ Anne Rijnberg, senior projectleider
§ Nina Blom, projectleider
§ Sarah Beeftink, projectleider
§ Marloes Bos, projectleider
Een groot deel van de trainers van Young Impact werkte afgelopen jaar op vrijwillige basis voor
het programma. Zonder al deze vrijwilligers zou Young Impact niet zoveel impact hebben!
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7. VOORUITBLIK
We kijken terug op een intensief projectjaar waarin we verder hebben kunnen bouwen aan een
jongerenbeweging die zich nú al wil inzetten voor de samenleving ondanks de uitdagingen waar
we allemaal mee te maken hebben gekregen. Alle feedback en verbeterpunten nemen we mee
naar projectjaar 2020-2021.
Met onverminderde energie blijven we ons inzetten om jongeren te inspireren en activeren om
iets te doen voor een ander. Het Young Impact Programma voor scholen en
jongerenorganisaties willen we uitbreiden in aantal en met meer aandacht voor begeleiding van
de jongeren in de challenge fase en het verduurzamen van de impact van de jongeren op hun
betrokkenheidsreis naar maatschappelijk betrokken burgers. We gaan verder met het Young
Impact programma voor de maatschappelijke diensttijd (MDT) waar we de resultaten van de
effectmeting, uitgevoerd door Wij zijn JONG, zullen gebruiken om nog meer impact te maken
met het programma en zullen gebruiken voor de opschaling.
Het komend jaar zal de start zijn van een jaarprogramma waar we op de betrokkenheid reis van
jongeren specifieke onderdelen ontwikkelen om die vonk (eerste ervaring met impact maken) te
blijven zijn, maar ook een vlam (vaker in actie komen) of zelfs het vuur (intensievere
betrokkenheid) te zijn en dat het hele jaar door. Van een scholenprogramma en een groot eind
event voorgaande jaren, naar een aanbod met meerdere activiteiten zowel offline als online
waardoor jongeren elke maand aangezet worden in actie te komen. Onder andere wordt de
website volledig vernieuwd en wordt er een Challenge App ontwikkeld.
We zullen School Take Overs organiseren waar we met scholen lokaal in actie komen voor de
buurt. De eerste jaarlijks terugkerende landelijke impactdag van jongeren, de Young Impact
Day zal in Juni plaatsvinden waar we alle jongeren van Nederland oproepen met hun talent in
actie te komen voor dat wat zij belangrijk vinden. Daar zullen we ook de Young Impact Awards
uitreiken op 5 thema’s: Klimaat, Gezondheid, Gelijke Kansen, Diversiteit en Maatschappij. Tot slot
willen we in de zomer een Young Impact Island organiseren, een zomerkamp waar jongeren
hun talent ontwikkelen en impact maken.
Wij hopen van harte dat we in het nieuwe projectjaar weer kunnen rekenen op alle
(financiële) partners en samenwerkingen met scholen en jeugdhulporganisaties van
afgelopen jaar!
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BIJLAGE 1
BEREIK PROGRAMMA 2019-2020

School

Plaats

Provincie

Leerlingen Type onderwijs

Academie Tien

Utrecht

Utrecht

Voortgezet
165 Onderwijs

Accent Capelle aan den
IJssel

Capelle aan den
IJssel

Zuid-Holland

80 Praktijkonderwijs

Accent Praktijkonderwijs
Hoogvliet

Hoogvliet

Zuid-Holland

60 Praktijkonderwijs

Albeda College CSP

Rotterdam

Zuid-Holland

150 MBO

Albeda College Sociaal
Pedagogisch Werk

Rotterdam

Zuid-Holland

25 MBO

Albeda Locatie KJW

Middelharnis

Zuid-Holland

61 MBO

Albeda locatie Mode

Rotterdam

Zuid-Holland

50 MBO

Albeda startcollege

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

30 MBO

Albeda Zorgcollege

Rotterdam

Zuid-Holland

70 MBO

Alberdingk Thijm College

Hilversum

NoordHolland

Voortgezet
330 Onderwijs

Hilversum

NoordHolland

Voortgezet
150 Onderwijs

Amstelveen College

Amstelveen

NoordHolland

Voortgezet
26 Onderwijs

Aventus Apeldoorn

Apeldoorn

Gelderland

45 MBO

Basisschool Ichthus

Hoorn

NoordHolland

42 Basisschool

Basisschool Piet Hein

Amsterdam

NoordHolland

50 Basisschool

Berlage Lyceum

Amsterdam

NoordHolland

Voortgezet
72 Onderwijs

Alberdingk Thijm Mavo
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Bernard Lievegoed School Maastricht

Limburg

Voortgezet
53 Onderwijs

Bindelmeer College

Amsterdam

NoordHolland

Voortgezet
125 Onderwijs

Bossche Vakschool

Den Bosch

NoordBrabant

Voortgezet
100 Onderwijs

Broekhin

Roermond

Limburg

Voortgezet
190 Onderwijs

Utrecht

Voortgezet
50 Onderwijs
Voortgezet
150 Onderwijs

Cals College IJsselstein

IJsselstein

Christelijk Lyceum
Veenendaal

Veenendaal

Utrecht

Christelijk. College
Groevenbeek

Ermelo

Gelderland

Hilversum

NoordHolland

Voortgezet
100 Onderwijs

Coornhert Lyceum

Haarlem

NoordHolland

Voortgezet
134 onderwijs

Copernicus SG

Hoorn

NoordHolland

Voortgezet
100 onderwijs

CS De Hoven Schans

Sleeuwijk

NoordBrabant

Voortgezet
50 Onderwijs

De Achtbaan

Utrecht

Utrecht

27 Basisschool

De Beroepshavo (groep 1)

Hilversum

NoordHolland

50 MBO

De Komeet

Malden

Gelderland

41 Basisschool

De Nieuwe Veste

Coevorden

Drenthe

Voortgezet
135 onderwijs

Breda

NoordBrabant

37 Basisschool

Breda

NoordBrabant

60 Basisschool

Comenius college

De Rietvink

Dr. De Visserschool

24

Voortgezet
50 Onderwijs

Emelwerda College

Erfgooiers College

Voortgezet
17 Onderwijs

Emmeloord

Flevoland

Huizen

NoordHolland

Voortgezet
200 onderwijs
Voortgezet
200 Onderwijs

Farel College

Amersfoort

Utrecht

Friesland College

Heerenveen

Friesland

130 MBO

Frits Philips lyceum-mavo eindhoven

NoordBrabant

Voortgezet
40 Onderwijs

Gilde Opleidingen

Weert

Limburg

Bussum

NoordHolland

Voortgezet
104 Onderwijs

Goois Lyceum (VWO)

Bussum

NoordHolland

Voortgezet
125 Onderwijs

Griftlandcollege

Soest

Utrecht

Voortgezet
150 Onderwijs

Best

NoordBrabant

Voortgezet
200 Onderwijs

Heerbeeck College (3)

Best

NoordBrabant

Voortgezet
130 Onderwijs

Helicon Kesteren

Kesteren

Gelderland

Voortgezet
125 Onderwijs

Helicon Opleidingen MBO
Eindhoven
Eindhoven

NoordBrabant

40 MBO

Herbert Vissers College
(HVX-klas)

Nieuw-Vennep

NoordHolland

Hofstad Mavo Havo

Den Haag

Zuid-Holland

Hoofddorp

NoordHolland

Voortgezet
100 Onderwijs

Alkmaar

NoordHolland

24 Basisschool

Goois Lyceum (HAVO)

Heerbeeck College (1)

Hoofdvaart College

IBS An Nasr

25

31 MBO

Voortgezet
160 Onderwijs
Voortgezet
20 Onderwijs

Ichthus College Het
Perron

Flevoland

Voortgezet
38 onderwijs

Kampen

Overijssel

Voortgezet
20 Onderwijs

Jan Tinbergen College

Roosendaal

NoordBrabant

Voortgezet
194 Onderwijs

Kiem Montessori

Amsterdam

NoordHolland

Voortgezet
60 Onderwijs

Vorden

Gelderland

Voortgezet
75 Onderwijs

Den Bosch

NoordBrabant

100 MBO

Ichthus College Kampen

Kompaancollege
Koning Willem 1 College,
KMVO Team
Administratie

Dronten

KSG De Breul

Zeist

Utrecht

Voortgezet
150 onderwijs

Laar & Berg

Laren

NoordHolland

Voortgezet
125 Onderwijs

Zuid-Holland

Voortgezet
150 onderwijs

Lentiz Geuzencollege

Vlaardingen

Lingecollege Locatie vwo,
havo, ISK
Tiel

Gelderland

60 Praktijkonderwijs

Lyceum Kralingen

Zuid-Holland

Voortgezet
75 Onderwijs

Schiedam

Zuid-Holland

Voortgezet
700 Onderwijs

Maasland College

Oss

NoordBrabant

Voortgezet
100 Onderwijs

MBO Landstede Lelystad

Lelystad

Flevoland

Boxmeer

NoordBrabant

Voortgezet
267 Onderwijs

Goirle

NoordBrabant

Voortgezet
59 Onderwijs

Lyceum Schravenlant

Metameer

Mill Hill College
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Rotterdam

50 MBO

Montessori College
Nijmegen

Nijmegen

Montessoricollege Twente Zwolle

Gelderland

Voortgezet
20 Onderwijs

Overijssel

Voortgezet
127 Onderwijs
Voortgezet
192 Onderwijs

Montfort college

Rotterdam

Zuid-Holland

NOVA College

Haarlem

NoordHolland

75 MBO

OBS De Meridiaan

Rotterdam

Zuid-Holland

17 Basisschool

OBS de Opslach

Wommels

Friesland

15 Basisschool

Zuid-Holland

Voortgezet
75 Onderwijs

Oranje Nassau College
Clauslaan

Zoetermeer

PantAgora 12-14

Wageningen

Gelderland

Voortgezet
10 Onderwijs

Pascal Zuid

Zaandam

NoordHolland

Voortgezet
50 Onderwijs

Hoorn

NoordHolland

47 Praktijkonderwijs

Pro Almere
(Koningsbeltweg)

Almere

NoordHolland

75 Praktijkonderwijs

Revius lyceum Wijk bij
Duurstede

Wijk bij
Duurstede

Utrecht

Voortgezet
100 Onderwijs

Zuid-Holland

Voortgezet
100 Onderwijs

Praktijkschool WestFriesland locatie Hoorn

Revius Mavo

Maassluis

RGO Middelharnis

Middelharnis

Zuid-Holland

Voortgezet
150 Onderwijs

Rietveldlyceum

Doetinchem

Gelderland

Voortgezet
110 Onderwijs

Rijn IJssel - Entree en
Maatwerk

Arnhem

Gelderland

50 MBO

Zuid-Holland

Voortgezet
50 Onderwijs

Rijnlands Lyceum
Sassenheim
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Sassenheim

ROC Friese Poort

Emmeloord

Flevoland

ROC Midden Nederland

Utrecht

Utrecht

Roc Mondriaan

Den Haag

Zuid-Holland

130 MBO

ROC Mondriaan 1

Delft

Zuid-Holland

150 MBO

Roc Mondriaan 2

Den Haag

Zuid-Holland

150 MBO

ROC Mondriaan 3

den haag

Zuid-Holland

180 MBO

ROC Nijmegen

Nijmegen

Gelderland

45 MBO

Roc van Flevoland
opleiding
Applicatieontwikkelaar

Almere

Flevoland

70 MBO

Scalda Groen college

Goes

Zeeland

School Vest

Dordrecht

Zuid-Holland

55 Basisschool

Utrecht

Voortgezet
10 Onderwijs
Voortgezet
10 Onderwijs

St-Gregorius College

Utrecht

100 MBO
60 MBO

100 MBO

St-Gregorius College

Utrecht

Michel

Stedelijk College
Eindhoven

Eindhoven

NoordBrabant

Voortgezet
170 Onderwijs

Eindhoven

NoordBrabant

Voortgezet
90 Onderwijs

Stedelijk College
Eindhoven

Voortgezet
61 Onderwijs

Stedelijk Dalton Lyceum

Dordrecht

Zuid-Holland

Summa college

eindhoven

NoordBrabant

90 MBO

Summa Maatschappij en
Gezondheid Dienstverlening Helpende
Zorg en Welzijn (1)
Eindhoven

NoordBrabant

90 MBO

Trinitas Gymnasium

Almere

Flevoland

Voortgezet
120 Onderwijs

Uden

NoordBrabant

Voortgezet
150 Onderwijs

Udens College
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Utrechts Stedelijk
Gymnasium

Vathorst college

Utrecht

Amersfoort

Utrecht

Voortgezet
25 onderwijs

Utrecht

Voortgezet
150 Onderwijs

Visser 't Hooft Lyceum (1)

Leiden

Zuid-Holland

Voortgezet
91 Onderwijs

Visser t Hooft Lyceum (2)

Leiden

Zuid-Holland

Voortgezet
102 Onderwijs

Breda

NoordBrabant

125 MBO

Vitalis College
VO-Surhuisterveen
Singelland

Surhuisterveen

Friesland

Voortgezet
65 Onderwijs

Walewyc Mavo

waalwijk

NoordBrabant

Voortgezet
140 Onderwijs

Wellant College

Alphen aan den
Rijn

Zuid-Holland

Wellantcollege Aalsmeer

Aalsmeer

NoordHolland

160 MBO

Wellantcollege de
Bossekamp

Ottoland

Zuid-Holland

Voortgezet
126 Onderwijs

Zuid-Holland

Voortgezet
110 Onderwijs

Rijnsburg

Zuid-Holland

Voortgezet
150 Onderwijs

Aalsmeer

NoordHolland

Voortgezet
60 Onderwijs

Willem van Oranje college Waalwijk

NoordBrabant

Voortgezet
75 onderwijs

Winford Amsterdam

NoordHolland

Voortgezet
25 onderwijs

Wellantcollege Gouda

Wellantcollege Rijnsburg
Wellantcollege Westplas
Mavo

Wolfert College
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Gouda

Amsterdam

Rotterdam

Zuid-Holland

Voortgezet
115 Onderwijs

Voortgezet
120 Onderwijs

Wolfert Lansing

Bergschenhoek

Zuid-Holland

Zadkine Brood & Banket
College

Rotterdam

Zuid-Holland

Zadkine Business college
Retail en Commercie
(niveau 3 en 4)

Voortgezet
33 Onderwijs

150 MBO

Voortgezet
25 Onderwijs

Rotterdam

Zuid-Holland

Zadkine Gezondheid
welzijn en sport college (1) Rotterdam

Zuid-Holland

147 MBO

Zadkine Gezondheid
welzijn en sport college (2) Spijkenisse

Zuid-Holland

78 MBO

Zadkine Gezondheid
welzijn en sport college (3) Spijkenisse

Zuid-Holland

160 MBO

Zadkine Handel

Spijkenisse

Zuid-Holland

100 MBO

Zadkine Logistiek College Rotterdam

Zuid-Holland

130 MBO

Zadkine Office &
management support
groep 1

Rotterdam

Zuid-Holland

120 MBO

Zadkine Office &
management support
groep 2

Rotterdam

Zuid-Holland

120 MBO

Zadkine Startcollege

Rotterdam

Zuid-Holland

60 MBO

Zadkine Travel & leisure

Rotterdam

Zuid-Holland

60 MBO

Jeugdhulporganisatie

Plaats

Provincie

Altra College Bleichrodt

Amsterdam
Zuidoost

Zuid-Holland

40

Cardea Jongerenraad

Leiden

Zuid-Holland

6

Eindhoven

NoordBrabant

12

Breda

NoordBrabant

10

Combinatie Jeugdzorg

De Moerbei

30

Jongeren

Horizon | Noord | Interne school

Alphen aan den Rijn Zuid-Holland

10

Horizon | Sloep | interne school

Alphen aan den Rijn Zuid-Holland

10

Horizon, Schreuder College Taborstraat

Rotterdam

Zuid-Holland

50

Ilex College

Schiedam

Zuid-Holland

86

Mutsaersstichting

Venlo

Limburg

12

Schakenbosch College 1 (Horizon)

Leidschendam

Zuid-Holland

30

Schakenbosch College 2 (Horizon)

Leidschendam

Zuid-Holland

50

School2Care De Vliet

Hoogvliet

Zuid-Holland

25

Schreuder College

Rotterdam

Zuid-Holland

71

SG Harreveld

Harreveld

Gelderland

25

Sterk huis

Goirle

NoordBrabant

25

Stichting Urban Skillsz

Rotterdam

Zuid-Holland

20

Villa Artquake

Heerhugowaard

NoordHolland

10

VSO de Sonnewijser

Oss

NoordBrabant

14

Naam organisatie tbv. Jongeren met een
beperking

Plaats

Provincie

Abrona (afdeling Biltse Grift) (1)

Utrecht

Utrecht

10

Abrona (afdeling Biltse Grift) (2)

Utrecht

Utrecht

10

Brederocollege VMBO onderbouw (VSO) (1)

Breda

NoordBrabant

100

Brederocollege VMBO onderbouw (VSO) (2)

Breda

NoordBrabant

100

College de Kleine Prins (1)

Utrecht

Utrecht

15

College de Kleine Prins (2)

Utrecht

Utrecht

15
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Jongeren

Job academie Groep 1: Rijckehove (1)

Capelle aan den
IJssel

Zuid-Holland

12

Job academie Groep 1: Rijckehove (2)

Capelle aan den
IJssel

Zuid-Holland

12

Job academie Groep 2: Vlietlandziekenhuis (1) Schiedam

Zuid-Holland

12

Job academie Groep 2: Vlietlandziekenhuis
(2)

Schiedam

Zuid-Holland

12

Job Academie Groep 3: De Blijbergschool (1)

Rotterdam

Zuid-Holland

6

Job Academie Groep 3: De Blijbergschool (2)

Rotterdam

Zuid-Holland

6

LeOn Amerpoort Amersfoort (1)

Baarn

Utrecht

20

LeOn Amerpoort Amersfoort (2)

Baarn

Utrecht

20

LeOn Amerpoort Hilversum (1)

Baarn

Utrecht

15

LeOn Amerpoort Hilversum (2)

Baarn

Utrecht

15

Mytylschool De Brug (1)

Rotterdam

Zuid-Holland

30

Mytylschool De Brug (2)

Rotterdam

Zuid-Holland

30

Amsterdam

NoordHolland

10

Theater LeBelle (2)

Amsterdam

NoordHolland

10

VSO De hoge brug

Rotterdam

Zuid-Holland

122

VSO Herenwaard (1)

Rotterdam

Zuid-Holland

20

VSO Herenwaard (2)

Rotterdam

Zuid-Holland

20

Theater LeBelle (1)

Verdeling naar schoolniveau
Schoolniveau

Scholen

Leerlingen

VMBO

28

2597

VMBO/HAVO

4

332

VMBO/HAVO/VWO

23

2572

HAVO

4

501

32

HAVO/VWO

16

2318

VWO

4

226

MBO

39

3557

Primair onderwijs

10

368

Praktijkonderwijs

5

322

Totaal

133

12783
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BIJLAGE 2
YOUNG IMPACT IN DE MEDIA
LINDA.NL

METRO.NL

AD.NL

34

OMROEP FLEVOLAND

35

HITKRANT

36

3FM

37

