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Beste lezer, 

 

Wij presenteren hier het Beleidsplan 2016 - 2020. Dit beleidsplan is tot stand gekomen 

na consultatie van onze lid organisaties, medewerkers, vrijwilligers, Raad van Advies 

en andere betrokkenen bij NJR. Zonder jullie advies was het niet mogelijk geweest. 

Wij verwachten dan ook dat het Beleidsplan 2016 – 2020 breed gedragen wordt en 

een houvast is voor de organisatie in de komende jaren. 

  

Vriendelijke groet, 

NJR 
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NJR 

Wij staan voor een wereld waarin jongeren het beste uit zichzelf halen en daar een 

positieve invloed mee hebben op hun omgeving. Om dat te bereiken verbinden we 

jongeren met zichzelf, met elkaar en met degenen die de wereld vormgeven. 

 

Uitdagingen 

De razendsnelle veranderingen in klimaat, economie en technologie, vervagende 

culturele grenzen en ingewikkelde internationale verhoudingen hebben vergaande 

consequenties voor onze maatschappij. Wil Nederland om kunnen gaan met deze 

uitdagingen en een welvarende en bloeiende samenleving zijn, dan zullen we het 

beste uit onszelf moeten halen. Dat geldt voor iedereen, maar boven alles voor 

jongeren, die hun plek nog moeten vinden in de maatschappij en zich nog volop 

ontwikkelen. Optimale ontwikkeling sluit aan op de unieke persoonlijkheid en aanleg 

van iemand. Van daaruit kun je je positief verbinden met anderen. Jongeren 

moeten zoveel mogelijk kansen en ruimte krijgen om deze positieve ontwikkeling 

waar te maken. 
Als belangenbehartiger van jongeren onderhouden wij al jaren intensief contact met 

beleidsmakers en organisaties op alle niveaus om beleid te beïnvloeden en jongeren 

te betrekken bij beleid dat voor hen van belang is. Als netwerk van 

jongerenorganisaties brengen wij al hun kennis, ervaring en slagkracht samen. Als 

projectorganisatie bereiken we niet alleen jongeren die al aangesloten zijn bij een 

organisatie, sterker nog, NJR excelleert juist in het bereiken van jongeren die door 

andere organisaties niet bereikt worden. Voor veel jongeren zijn wij met onze 

activiteiten, programma’s en trainingen een belangrijke schakel in hun ontwikkeling. 

Door deze drie eigenschappen in één organisatie samen te brengen, kan NJR 

bieden wat Nederland nodig heeft. 

  

Daarom willen wij het volgende bereiken:  
1. Jongeren kennen zichzelf en hun sterke punten, ze ontwikkelen zich verder 

door ervaring op te doen en zijn daar belangrijk mee voor anderen. 

 

2. Onze maatschappij biedt jongeren de best mogelijke omstandigheden en 

voorzieningen om zichzelf te ontwikkelen en hun stempel op de wereld te 

zetten. 
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1. Jongeren kennen zichzelf en hun sterke punten, ze ontwikkelen zich verder door 

ervaring op te doen en zijn daar belangrijk mee voor anderen. 

Iedereen wil het mooiste van zijn leven maken en ertoe doen. Onze ervaring leert 

dat jongeren dat kunnen als ze zichzelf kennen en handelen vanuit hun sterke 

punten. Aan ons de taak om jongeren te laten ontdekken wie ze zijn en waar hun 

sterke punten liggen en om hun alle mogelijkheden te bieden om daar mee aan de 

slag te gaan. Zo kunnen jongeren op hun eigen manier impact hebben op de 

wereld om hen heen en vanuit deze ervaringen anderen inspireren en de wereld 

mooier maken. 

 

Om dat te bereiken stellen we onszelf voor 2020 de volgende doelen: 

 

Doel: zoveel mogelijk jongeren kennen zichzelf en weten wat hun sterke punten zijn 

Aanpak1 Indicatoren 

 Het merk Cloud9 met de sterke punten-

kaartenset, de online test en social-media 

campagnes. 

300.000 jongeren leren hun 

sterke punten kennen. 

 Diverse projecten, waarin jongeren hun sterke 

punten ontdekken. 

 

 

Doel: zoveel mogelijk jongeren zijn actief in (jongeren)organisaties, hun projecten en 

initiatieven 

Aanpak Indicatoren 

 Het platform Cloud9. 250.000 jongeren doen mee aan onze 

projecten. 

 

 Diverse projecten, waarin jongeren 

ervaring opdoen met hun sterke 

punten. 

500.000 jongeren doen mee aan 

projecten en initiatieven van onze 

leden. 

 

 Promoten van projecten en 

initiatieven van onze lidorganisaties. 

10.000 van de jongeren die meedoen in 

projecten komen binnen via het 

platform van Cloud9. 

 

Doel: zoveel mogelijk jongeren zijn enthousiaste leiders en inspireren andere 

jongeren 

Aanpak Indicatoren 

 Binnen diverse projecten heeft NJR 

programma’s, waarin deelnemers uitgroeien 

tot enthousiaste leiders. 

2.000 jongeren ontwikkelen 

zich door NJR tot enthousiaste 

leiders. 

 

Doel: zoveel mogelijk jongeren zijn positieve actoren in hun omgeving 

Aanpak Indicatoren 

 Diverse lokale projecten, waarin 

jongeren op een positieve manier iets 

doen voor hun buurt. 

2.000 jongeren organiseren met 

steun van NJR activiteiten in hun 

gemeente. 

                                                
1Toelichting op onder ‘Aanpak’ genoemde punten is in alfabetische volgorde gerangschikt en uitgewerkt in de 

bijlage. 
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2. Onze maatschappij biedt jongeren de best mogelijke omstandigheden en 

voorzieningen om zichzelf te ontwikkelen en hun stempel op de wereld te zetten. 
Wij zien dat alle jongeren een positieve invloed kunnen hebben. Het is dan wel 

belangrijk dat de maatschappij waarin ze leven ze hiertoe de kans geeft. NJR werkt 

nauw samen met organisaties en instanties die de maatschappij vormgeven om zo 

jongerenparticipatie te bevorderen. Hierbij maken wij zo veel mogelijk gebruik van 

de kennis en ervaring die al aanwezig is bij onze lidorganisaties. 

 

Om dat te bereiken stellen we onszelf voor 2020 de volgende doelen: 

 

Doel: Beleid dat jongeren direct of indirect raakt wordt altijd met input van jongeren 

gevormd 

Aanpak Indicatoren 

 Lobby voor de invoering van een 

consultatiewet. 

 Samenwerking met alle relevante 

ministeries en het parlement. 

Er is een consultatiewet die 

beleidsmakers voorschrijft jongeren te 

consulteren. 

 

 Samenwerking met onze 

lidorganisaties en vrijwilligers. 

 

  

Doel: Op verschillende niveaus, van lokaal tot mondiaal, zijn jongeren goed 

vertegenwoordigd 

Aanpak Indicatoren 

 Binnen diverse projecten 

heeft NJR programma’s, 

waarin deelnemers uitgroeien 

tot inspirerende 

vertegenwoordigers. 

 Versterken van onze 

lidorganisaties en ze met 

elkaar verbinden in ons 

netwerk. 

 

8 jongerenvertegenwoordigers 

vertegenwoordigen jongeren op nationaal en 

mondiaal niveau. 

  

45 jongerenorganisaties, die de diversiteit 

onder jongeren weerspiegelen, 

vertegenwoordigen hun achterban op 

nationaal niveau en zijn onderdeel van het 

NJR-netwerk. 

  

3.000 jongeren vertegenwoordigen met steun 

van NJR hun leeftijdsgenoten bij lokale, 

regionale en nationale overheden en 

instanties. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6 
 

Doel: Jongerenorganisaties hebben voldoende ondersteuning om structureel de 

stem van jongeren uit te dragen en activiteiten voor ze te organiseren 

Aanpak Indicatoren 

 Lobby met lidorganisaties gericht op 

Ministerie OCW en 

onderwijsinstellingen om het voor 

studenten makkelijker te maken 

maatschappelijk actief te zijn. 

 Financiële ondersteuning werven 

vanuit private partijen en fondsen. 

Er zijn meer regelingen die het voor 

jongeren makkelijker maken om 

naast een studie ook in 

jongerenorganisaties actief te zijn. 

  

Er is een nationaal fonds voor 

structurele ondersteuning van 

jongerenorganisaties, bijvoorbeeld uit 

loterijgelden. 

  

€20.000, - uitgekeerd aan projecten 

en initiatieven van onze 

lidorganisaties. 

  

Doel: Nederland behoudt een voorbeeldfunctie in de naleving van Kinderrechten 

Aanpak Indicatoren 

 Samen met het 

Kinderrechtencollectief en het 

ministerie van VWS werkt NJR aan 

de uitvoering van de 

aanbevelingen 2015 van het 

Kinderrechtencomité in Genève2. 

De aanbevelingen van het 

Kinderrechtencomité in 2020 tonen een 

vooruitgang in de naleving en 

uitvoering van kinderrechten in 

Nederland in vergelijking met de 

aanbevelingen uit 2015. 

 

Doel: Het onderwijs geeft ruimte voor persoonsvorming 

Aanpak Indicatoren 

 Lobby met lidorganisaties en 

relevante onderwijspartijen gericht op 

het Ministerie OCW. 

 Bestaande NJR-methoden geschikt 

maken voor toepassing in het 

onderwijs en aanbieden aan 

onderwijsinstellingen. 

De uitwerking van Onderwijs2032 

voorziet hierin. 

  

100 onderwijsinstellingen gebruiken 

NJR-methodes voor de ontwikkeling 

van de sterke punten van jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/06/08/conclusies-uit-de-
4e-periodieke-rapportage-over-nederland/conclusies-uit-de-4e-periodieke-rapportage-over-nederland.pdf 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/06/08/conclusies-uit-de-4e-periodieke-rapportage-over-nederland/conclusies-uit-de-4e-periodieke-rapportage-over-nederland.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/06/08/conclusies-uit-de-4e-periodieke-rapportage-over-nederland/conclusies-uit-de-4e-periodieke-rapportage-over-nederland.pdf
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Doel: In zoveel mogelijk gemeenten zijn jongeren betrokken bij positief jeugdbeleid 

Aanpak Indicatoren 

 Jongeren, professionals en lokale 

beleidsmakers met elkaar 

verbinden. 

In 50 gemeenten in Nederland worden 

NJR-methodes voor positief jeugdbeleid 

toegepast. 

 Methodes voor 

jongerenparticipatie aanbieden 

aan gemeenten en lokale 

instellingen voor jeugdzorg en 

jeugdwerk. 

 

 Structureel overleg met VNG en 

het ministerie VWS. 

 

 Projecten uitvoeren op lokaal 

niveau. 
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Bijlage: toelichting op aanpak  

Cloud9  

Cloud9 is het jongerenmerk van NJR. Op Cloud9 zijn, wil in het Engels zeggen dat je 

‘in a state of perfect happiness’ bent. Veel van de NJR-projecten en producten 

vallen onder de vlag van Cloud9. Onder dit merk valt ook het online platform 

Cloud9. Daar kunnen jongeren hun sterke punten ontdekken. Het platform biedt 

daarnaast mogelijkheden om aan de slag te gaan met je sterke punten en ervaring 

op te doen, bijvoorbeeld bij activiteiten van jongerenorganisaties. In de toekomst zal 

dit platform uitgebreid worden met meer mogelijkheden voor jongeren om inzicht te 

krijgen in wie ze zijn en wat hen ligt. Met Cloud9 bieden we een benadering die past 

bij de NJR-methode zoals we die in projecten toepassen: het gaat over jezelf, wat bij 

je past en hoe je je goed voelt door belangrijk te zijn voor anderen. Daarmee ligt de 

nadruk op willen in plaats van moeten, op motivatie van binnen in plaats van 

verwachting van buiten. Hiermee bereiken we een veel grotere groep jongeren dan 

alleen degenen die al maatschappelijk bewust en betrokken zijn. 

Kinderrechtencollectief 

Het Kinderrechtencollectief is een samenwerkingsverband, dat zich inzet voor een 

betere naleving van kinderrechten in Nederland. De partijen die hier zitting in 

hebben zijn Defence for Children, Bernard van Leer Foundation, NJR, Stichting 

Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Ieder(in), Save the Children en 

Augeo-foundation. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een adviserende rol voor het 

Kinderrechtencollectief.  

Leden  

Als jongerennetwerk brengt NJR diverse jongerenorganisaties bij elkaar, die zich 

inzetten op verschillende thema’s. Onze leden werken ieder voor zich aan doelen 

die NJR ook nastreeft. Daarom is het belangrijk om een netwerk te vormen waarin zij 

samen kunnen optrekken, elkaar versterken en ervaring kunnen uitwisselen. De grote 

diversiteit aan leden maakt dat NJR altijd een lid heeft dat als expert kan optreden 

binnen onderwerpen die spelen. 

Lokale overheden en instanties  

De transitie van het jeugdbeleid naar gemeenten is een feit. Jeugdbeleid heeft niet 

alleen invloed op de omgeving van jongeren maar wordt nu ook in hun omgeving 

gemaakt. Wij spelen hierop in door jongeren te ondersteunen bij inspraak in 

gemeenten, in de jeugdzorg en bij andere uitvoerders van jeugdbeleid. Daarvoor 

werken we samen met die gemeenten en uitvoerende instanties en stimuleren dat zij 

kiezen voor positief jeugdbeleid: het basisprincipe dat de mogelijkheden die 

jongeren in zich dragen altijd het uitgangspunt zijn. Daarnaast zijn we ook in 

gemeenten actief met projecten. In deze projecten geven we steun aan jongeren 

die een positieve invloed op hun omgeving willen hebben. De projecten richten zich 

allereerst op de ontwikkeling van jongeren, maar leveren vaak ook input aan 

beleidsmakers en professionals. 
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Nationale organisaties 

NJR werkt met heel veel nationale organisaties samen. Van de SER tot het NJI en van 

de VNG tot het SCP. Deze organisaties hebben allemaal een eigen rol in de 

maatschappij, maar een ding hebben ze gemeen: ze zijn bezig met zaken die voor 

jongeren belangrijk zijn. Via samenwerking met deze organisaties komen wij 

dichterbij het bereiken van onze doelen.  

Ministeries  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voor ons een heel belangrijke 

en prettige gespreks- en samenwerkingspartner. Door ervaringen uit te wisselen over 

onderwerpen die jongeren raken, werken we samen aan het vormen van een zo 

goed mogelijk jeugdbeleid. Tweemaal per jaar zitten we met de Staatssecretaris aan 

tafel en bespreken we verschillende onderwerpen, afhankelijk van de actualiteiten. 

Naar aanleiding van de decentralisatie zijn jongerenparticipatie, jeugdzorg en 

jeugdhulp anno 2016 veelbesproken onderwerpen. Uiteraard zijn er ook 

onderwerpen die we doorlopend samen monitoren en bespreken, zoals 

Kinderrechten. Ook ondersteunt het ministerie ons in de uitvoering van projecten en 

verbindt ons aan andere belangrijke en relevante partijen, die kunnen helpen bij het 

uitvoeren van onze doelen. Via deze weg is er dan nu ook een periodiek contact 

met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ontstaan. We 

werken samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken voor diverse internationale 

projecten en zij ondersteunen onze jongerenvertegenwoordigers naar de VN. Verder 

werken we voor diverse thema’s samen met de Ministeries van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur 

& Milieu (I&M). De samenwerking met al deze ministeries zorgt ervoor dat we onze 

doelen kunnen bereiken.  

Private partijen en fondsen  

Financiering is in bijna alle gevallen een voorwaarde om iets te kunnen doen. Nu de 

steun vanuit de overheid de afgelopen jaren is afgenomen, is het belangrijk dat 

private partijen en fondsen in dat gat stappen. Daarom ondersteunt NJR 

jongerenorganisaties bij hun zoektocht naar financiers.  

Projecten  

Door het gehele Beleidsplan 2016 – 2020 heen worden de projecten van NJR 

genoemd. In het jaarlijkse werkplan is een uitgebreide beschrijving van onze 

projecten te vinden. De meeste projecten richten zich op de ontwikkeling van 

jongeren, maar leveren ook nieuwe input en methodes voor beleidsmakers en 

professionals. De projecten van NJR worden uitgevoerd volgens de NJR-methode, 

die is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap, zoals de Zelfbeschikkingstheorie en 

andere elementen uit de Positieve Psychologie. Deze inzichten hebben we jarenlang 

in de praktijk toegepast om de methode steeds verder aan te scherpen. Met de 

NJR-methode hebben we een duidelijk kader voor projecten, namelijk: jongeren 

leren hun sterke punten kennen (ontdekken), jongeren gaan aan de slag (ervaren) 

en jongeren ontwikkelen zich tot enthousiaste leiders (inspireren). 
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Elk project moet ten minste één van die drie elementen bevatten en bij voorkeur 

natuurlijk allemaal. Om een voorbeeld te noemen: bij het Nationaal Jeugddebat 

leren de deelnemers eerst hun sterke punten kennen (ontdekken) en worden op 

basis van ieders sterke punten ingedeeld in de verschillende rollen die de jongeren 

tijden het debat innemen. Vervolgens krijgen de jongeren alles geleerd over 

debatteren en gaan ze met ministers en staatssecretarissen in debat (ervaren). Veel 

deelnemers komen na hun eigen deelname terug als procesbegeleider om nieuwe 

deelnemers te trainen (inspireren). Hierdoor kennen jongeren zichzelf en hun sterke 

punten, ze ontwikkelen zich verder door ervaring op te doen en zijn daar belangrijk 

mee voor anderen. 

 

Maar het Nationaal Jeugddebat levert niet alleen een bijdrage aan de ontwikkeling 

van jongeren. De deelnemers geven input voor overheidsbeleid, dragen daarmee 

bij aan betere omstandigheden en voorzieningen voor de ontwikkeling voor 

jongeren en drukken hun stempel op onze maatschappij.  

Raad van Advies  

De Raad van Advies komt regelmatig bijeen om het bestuur van NJR te adviseren 

over lobby, besturen en projecten. De Raad van Advies bestaat uit meerdere 

ervaren bestuurders en inspirerende personen die hun netwerk voor ons openstellen. 

De Raad van Advies stemt de agenda vaak af op actuele onderwerpen en 

gebeurtenissen. De Raad van Advies biedt ons inzichten, slagkracht, ervaring en 

kansen.  

 

 

 

 


