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Door de coronacrisis konden helaas de Young Leaders trainingen niet op de 
normale manier doorgaan. Om jongeren in deze aparte tijd een zinvolle en 
leerzame vrijetijdbesteding te bieden, hebben wij een online variant van de 
Young Leaders training ontwikkeld. De training is ingekort naar acht videobel 
bijeenkomsten met maximaal vier jongeren per sessie, begeleid door een 
trainer die zij al kennen. In elke online bijeenkomst wordt één module be-
handeld, zoals dat ook in het oorspronkelijke ‘offline’ programma gebeurde, 
maar dan aangepast naar online werkvormen. Zo gaan de jongeren in mod-
ule 5 bijvoorbeeld alsnog met elkaar in debat, maar dan via videobellen. Elke 
module wordt in een kort filmpje geïntroduceerd door ons online trainersduo 
Karim en Ali. Vervolgens begeleidt de trainer de jongeren bij verschillende 
opdrachten en krijgen zij ook een thuisopdracht mee. Binnen de online train-
ing bedenken de jongeren een eigen plan voor een activiteit die op afstand 
uitgevoerd kan worden, en voeren die vervolgens gezamenlijk uit. In Haar-
lem en Ooststellingwerf zijn er al meerdere groepen enthousiast aan de slag 
gegaan. Andere locaties zullen nog volgen. Ook interesse in het online Young 
Leaders programma? Neem dan contact op via info@noordaenco.nl of bel 
voor meer informatie met Annelieke van Dijk (06-29453518).

  YOUNG LEADERS BREUKELEN ZITTEN NIET STIL!

De Young Leaders in Breukelen zijn in coronatijd actiever dan ooit. Ze onderne-
men de ene na de andere activiteit voor hun omgeving. Zo hebben ze bloemen 
uitgedeeld aan bewoners met een kaartje erbij om hen hulp aan te bieden als 
zij daar behoefte aan hebben. Ze organiseerden een muzikale entertainment 
voor ouderen uit het verzorgingstehuis en werkten mee aan een videoclip voor 
Bevrijdingsdag om bij te dragen aan de boodschap van vrijheid en zorgen voor 
elkaar. Ook hebben ze dansworkshops helpen verzorgen waaraan ouderen va-
naf hun balkon konden meedoen. 
De jongeren doen dit vanuit de groep ‘Yorkers’  die ze hebben opgericht. “Onze 
droom is dat Yorkers in alle gemeentes komt, dat er in elke gemeente een 
groep jongeren is die dingen organiseren en die de gemeente en andere organ-
isaties kunnen adviseren over wat er nodig is voor jongeren”.  
De oud-deelnemers zien de Young Leaders training als een goede voorbereid-
ing op hun huidige inzet in de gemeente. “Je komt erachter hoe je dingen kunt 
organiseren en hoe je het beste met elkaar kunt communiceren, hoe het in 
een groep werkt. Het is erg leerzaam en je leert meer over wie je bent.” De 
jongeren willen door blijven gaan met het organiseren van activiteiten en zit-
ten nog boordevol nieuwe ideeën. Zoals een zwembadactiviteit en een event 
in een kinderziekenhuis. Via de Young Leaders training kunnen er ook andere 
jongeren aansluiten bij de groep. Want zoals de Yorkers benadrukken, het is 
belangrijk om in jezelf te geloven. Die boodschap willen zij ook graag aan an-
dere jongeren meegeven: 
“Als jij een doel hebt, moet je er achteraan gaan en niet opgeven. Je moet niet 
denken ‘het gaat me nooit lukken’. Je moet laten zien dat je het wilt en ervoor 
gaan. Wij dachten ook dat we dit nooit zouden bereiken, maar nu staan we hier 
als oprichters van Yorkers. We worden geïnterviewd, komen in het AD nieuws. 
Dat is echt wel bijzonder. Omdat wij er in geloofden.”

Trainersduo Ali en Karim 
in een instructiefilmpje



  HOF VAN TWENTE ONLINE EINDPRESENTATIE EN DEBAT

  EFFECTRAPPORTAGE YOUNG LEADERS UIT DE BUURT

Sinds september 2018 zijn we bezig geweest met een grootschalig effectonder-
zoek naar het Young Leaders programma. In de periode 2018-2020 zijn in totaal 
18 groepen gestart met Young Leaders als vorm van maatschappelijke diensttijd. 
Gezamenlijk hebben de jongeren ruim 80 sociale activiteiten georganiseerd in 
hun eigen buurt en daarbuiten. Zij mochten hun eigen plannen ontwerpen en dat 
zorgde voor een prachtig resultaat. Een buurtfeest voor jong en oud, een spellet-
jesavond voor senioren, voorlichting over lachgas, een flink aantal voetbaltoer-
nooien en nog veel meer! Met hun activiteiten hebben de Young Leaders iets 
betekend voor een ander en bijgedragen aan de samenleving. Veel jongeren zijn 
na afloop van het programma nog steeds vrijwillig actief. Ruim driekwart van 
de jongeren die meedoen wil in de toekomst vrijwilligerswerk doen. Maar deel-
name aan Young Leaders heeft voor henzelf ook iets opgeleverd. Zo blijkt dat 
alle 181 deelnemers vinden dat zij hun vaardigheden hebben ontwikkeld. Waar-
onder samenwerken, jezelf presenteren en communiceren. Ook hebben zij meer 
over zichzelf geleerd, hun eigen kwaliteiten leren kennen en meer zelfvertrouwen 
gekregen. Misschien nog wel belangrijker is de waarde die jongeren hechten aan 
het programma voor hun toekomst. Zij beschouwen het als een investering in hun 
CV en hebben tijdens de training gewerkt aan hun toekomstplannen. Jongeren 
vinden Young Leaders leerzaam en waarderen de begeleiding van trainers en 
jongerenwerkers. Ook vinden zij het belangrijk dat er ruimte was om plezier te 
maken met elkaar als groep. Dat zij samen in een team training volgen en hun 
plan uitvoeren, zorgt ervoor dat zij een hechte band met elkaar opbouwen. De 
Young Leaders geven het programma dan ook een dikke 8!

De Young Leaders van Hof van Twente hebben aan het begin van de coronacrisis de situatie flexibel opgepakt 
en hebben ervoor gezorgd dat hun eindpresentatie alsnog online door kon gaan. Aan deze eindpresentatie 
deden zelfs de wethouder en ambtenaar jeugd van de gemeente Hof van Twente mee door middel van 
videobellen. Vooraf hadden zij filmpjes van de Young Leaders gekregen waarin zij vertelden wat zij van de 
training geleerd hadden, wat hun toekomstplannen waren, en wat voor activiteit zij wilden organiseren voor 
hun omgeving. In de online eindpresentatie reageerden de wethouder en ambtenaar op deze filmpjes en 
konden de Young Leaders deze toelichten. Daarnaast vond er tussen hen een debat plaats als extra activiteit. 
De jongeren hadden wat stellingen voorbereid, zoals ‘alcohol onder de 18 moet toegestaan worden’. Vervol-
gens gingen de Young Leaders met de wethouder en ambtenaar in debat over deze stellingen. Wanneer dat 
weer mogelijk is, willen de jongeren alsnog hun buurtactiviteit uitvoeren. De jongeren willen gaan 
‘bubbelvoetbalen’ met de buurt en daarnaast kraampjes verzorgen met eten van verschillende culturen, be-
reid door buurtbewoners. We hopen dat deze activiteit snel alsnog plaats kan vinden, maar feliciteren de 
kersverse Young Leaders alvast met hun eerste certificaat voor het succesvol afronden van de training!

       Young Leaders 
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 OPROEP: HALLO, HALLO NIEUW LOKAAL JEUGDBELEID 

Wij zijn op zoek naar personen die actief willen 
bijdragen aan de vernieuwing van lokaal jeugdbe-
leid door middel van experimentele projecten. Het 
kan gaan om professionele of vrijwillige inzet op 
het niveau van uitvoering, onderzoek of bestuur.

Geïnteresseerd? 
Bel of mail Jaap Noorda
06-10519763  
jaapnoorda@noordaenco.nl 

https://www.noordaenco.nl/project-focus


De Local Heroes (MDT in de Zaanstreek) waren lekker bezig met impact maken, talentontwikkeling en ont-
moeting toen de corona maatregelen kwamen. Gelukkig was iedereen gezond en veilig en is besloten het pro-
gramma zo snel mogelijk online voort te zetten. Alle deelnemers kregen een thuispakket met de benodigde 
materialen. Vervolgens werden zij door middel van online challenges en coaching gestimuleerd om op een 
positieve manier met de situatie om te gaan en verder te werken aan de doelen die ze voor zichzelf gesteld 
hadden. In diverse werkgroepen gingen zij aan de slag op creatief, sportief, communicatief en recreatief ge-
bied. Op 28 mei heeft de eerste groep Local Heroes het programma afgerond. We sluiten officieel af met een 
tweedaagse eind juni. Groep 2 heeft de groepsbijeenkomsten weer opgepakt vanaf 4 juni en zal het program-
ma officieel afronden net voor de zomervakantie. 
Klik hier voor een filmpje van de werving op de LinkedIn pagina van Local Heroes

   LOCAL HEROES

   LOCAL HEROES EN DE CORONA MAATREGELEN; ZO GAAN WE VERDER! 

MDT plek 

Groepstraining 

Maatschappelijke activiteit 

Fase 2 – Local Heroes 

Thuis programma Verder met thuis- 
programma * 

Fase 1 
MDT programma 

afgerond 

2-daagse  
afsluiting 
23 en 24 juni 

3 dec - 3 maart 5 maart – 28 mei 

zo zou het zijn 

zo doen we het 

1 april – 10 mei 11 mei – 28 mei 

Je kiest  uit: 
-online challenges 
-werkgroepen 
-individuele coaching 
-wekelijks contactmoment 
 
 

Corona  
maat- 

regelen 

Local Heroes en de Corona maatregelen; zo gaan we verder! 

Groep 1 

* De MDT leerplek komt te vervallen. Voor iedereen die 
daar interesse in heeft, bieden we de mogelijkheid dit in 

en na de zomer te organiseren. 

wat haal je er 
nog uit? 

Op verzoek van ZonMw werd binnen het actieprogram-
ma Maatschappelijke Diensttijd gevraagd naar in-
itiatieven die tijdens de corona tijd bijdragen aan het 
maken van impact door jongeren. Omdat wij ook van 
jongeren de vraag kregen of zij wat konden doen, zijn 
we gestart met het 075 Heroes programma; tijdelijk, 
voor alle Zaanse jongeren die impact willen maken. Er 
zijn uiteenlopende activiteiten georganiseerd; balkon 
workouts, wandelmaatjes voor ouderen, sportactiviteit-
en met de buurtsportcoach, examenbegeleiding op het 
Bertrand Russel college en online activiteiten. Wat een 
energie! 
Klik hier voor een artikel in het NoordHollands Dagblad

   075 HEROES 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6678554094723977216
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200513_51176674/075-held-gymt-met-ouderen?utm_source=google&utm_medium=organic


   SPORTVERENIGINGEN BINDEN DE BUURT! 

Uit de resultaten van Hamza’s afstudeeronderzoek bleek er een posi-
tieve relatie te zijn tussen deze componenten. Jongeren met een sport-
verenigingslidmaatschap scoorden hoger op perceptie van sociale cohe-
sie en sociale participatie in wijken in vergelijking met jongeren zonder 
sportverenigingslidmaatschap. Deze studie benadrukt dus het belang 
van sportverenigingslidmaatschap in de buurt context. Er is echter meer 
onderzoek nodig om de onderliggende mechanismes van de relatie beter 
te begrijpen. Met deze kennis kunnen Nederlandse beleidsmakers een 
beter geïnformeerde en betrouwbare aanbeveling krijgen om de sociale 
cohesie en sociale participatie in wijken te vergroten en daarmee de buur-
tleefbaarheid te vergroten.

  SAMENWERKING TUSSEN BASISSCHOLEN, BUURTORGANISATIES EN DE GEMEENTE

  
Om tot een meer constructieve samenwerking te komen, worden op 
basis van het onderzoek verschillende suggesties gedaan. Ten eerste kan de 
school gezinnen doorverwijzen naar buurtorganisaties en instellingen voor 
gespecialiseerde hulp. Ook kunnen buurtorganisaties extra curriculaire activ-
iteiten aanbieden voor het verbreden van het perspectief van leerlingen. De 
school en de buurtorganisaties kunnen elkaars netwerk gebruiken voor het 
bereiken en mobiliseren van meer bewoners. Tot slot kunnen de school en de 
buurtorganisaties met dit sociaal kapitaal de gemeente ondersteunen zodat 
deze een faciliterende rol kan aannemen.
Kortom, er valt veel winst te halen uit de verbinding tussen betrokken profes-
sionals in de directe omgeving van kinderen en hun ouders. De school, buur-
torganisaties en de gemeente kunnen de handen ineenslaan om de kinderen 
in de buurt een betere toekomst te geven.  

In het kader van de master Youth, Education en Society deed Carmen Ophuis tijdens haar stage een onderzo-
ek naar de kansen voor samenwerking tussen de basisschoolomgeving, buurtorganisaties en de gemeente. 
Zij voerde dit onderzoek uit in een kwetsbare buurt in Amsterdam. In deze buurt is sprake van ernstige mate 
van armoede, verwaarlozing van huizen en openbare ruimten, drugscriminaliteit, weinig binding tussen 
bewoners en ondanks de omvangrijke jeugdpopulatie een gebrek aan jeugdvoorzieningen. Er zijn interviews 
gehouden met sportcoaches, onderwijsprofessionals, gemeente-medewerkers, buurthuismedewerkers en 
een wijkagent. Uit de interviews kwam naar voren dat vrijwel alle professionals graag met elkaar wilden 
samenwerken om het welzijn van bewoners en in het bijzonder dat van de jeugd te verbeteren. Dit blijkt tot 
nu toe nog vaak te omslachtig, waardoor specialismen van organisaties vaak niet optimaal benut worden. 
De professionals beschreven de functie van de basisschool in de buurt als zeer veelzijdig. De belangrijkste 
aspecten die werden genoemd waren: signaleren van behoeften van gezinnen, het vergroten van het 
toekomstperspectief van kinderen, het faciliteren van een ontmoetingsplek voor ouders in dialoog met 
deskundigen en het verhelpen van de taalachterstand van kinderen en ouders. 

NOORDA EN CO, voor onderzoek, innovatie en advies jeugdvraagstukken 
06-10519763 // info@noordaenco.nl // www.noordaenco.nl

De afgelopen maanden heeft Hamza Bouras daarom tijdens zijn stage bij Noorda en Co onderzoek gedaan 
naar de relatie tussen sportverenigingslidmaatschap van jongeren en hun perceptie van sociale cohesie en 
sociale participatie in wijken. Sociale cohesie en sociale participatie in de wijk zijn fundamentele prioriteiten 
voor beleidsmakers. Deze componenten zijn namelijk essentieel voor een goede buurtleefbaarheid. Tot nog 
toe is er echter weinig aandacht besteed aan de kracht van sport in de buurtcontext. 


