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  Voorwoord 

Wie kent de uitdrukking: ‘jongeren zijn de toekomst’ niet? Die toekomst voor jongeren is nu
aangebroken! Wij als Join The Project zijn een jongerenprojecten bureau, volledig ingericht
voor- door en met jongeren. De projecten die wij creëren staan in het teken van de
ontwikkeling, erkenning en verbondenheid van jongeren. Wij bepalen onze eigen toekomst en
maken het verschil voor onze leefstijlgenoten en leeftijdsgenoten. Door middel van
innovatieve projecten, workshops en evenementen willen wij jongeren klaarstomen voor hun
toekomst. 

Anne (18 jaar): 'Van dichtbij zie ik de effecten van corona doordat ik op een middelbare
school zit. Eenzaamheid, prestatiedruk, rouwverwerking zonder steun van je klasgenoten tot
aan depressieve klachten en suïcide gedachten. Wij trekken hier een lijn en willen het verschil
maken voor onze eigen leeftijdsgenoten. Het community gevoel wat wij met Join The Project
willen creëren zal daar veel aan bijdragen. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat en dat je
het samen gaat oplossen'.

Dit beleidsplan is tot stand gekomen na gesprekken met en input van onze leden, vrijwilligers,
coaches, ambassadors en samenwerkingspartners. Zonder jullie inzichten, adviezen en inzet
was dit alles niet mogelijk geweest. Jullie maken Join the Project tot wat het vandaag is. 

Heel erg bedankt, 

Join the Project (JTP) Team Captain #Voorzitter
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Als jongeren tussen de leeftijd 12 tot 27 jaar, voelen wij de
drang naar verandering. Want steeds meer leeftijdsgenoten
ervaren een druk op hun mentale gezondheid. De meest
voorkomende klachten onder jongeren zijn stress (40%),
eenzaamheid (38%) en aanhoudende vermoeidheid (36%). Een
groot deel van de Nederlandse jongeren staat op instorten en
hikt tegen een burn-out aan, dat zegt het Nationaal Centrum
Preventie Stress en Burn-out. En helaas moeten wij als
leeftijdsgenoten deze cijfers bevestigen, gezien wij dit van
dichtbij zien op de scholen, op werk en in de wijken en buurten.
 
Gelukkig is er ontzettend veel aandacht voor jongeren en
tegelijkertijd missen wij een hedendaagse aanpak. Een aanpak
dat jongeren raakt, bereikt en motiveert om vanuit onszelf het
verschil te maken. Dit maakt dat wij als jongeren in de lead
gezet willen worden. In plaats van te denken in problemen
willen wij met oplossingen komen, mede doordat wij als
jongeren community met een andere blik kijken naar
maatschappelijke vraagstukken die spelen onder jongeren. Wij
zijn Join The Project, een jongeren community met next level
ideeën. 

Als Join The Project zijn wij een jongerenorganisatie dat volledig opgezet en uitgevoerd
wordt voor, door en met jongeren. Doordat wij jongeren zijn die zelf op het middelbaar-
hoger- en beroepsonderwijs zitten en ervaring hebben met het opzetten van jongeren
initiatieven, weten wij wat er speelt onder onze eigen leeftijdsgenoten. Het zorgt ervoor
dat onze organisatie leeft onder jongeren omdat onze organisatie niet alleen voor- maar
juist van jongeren is. Daarnaast weten wij wat er speelt onder jongeren omdat wij zelf jong
zijn. Wij praten niet alleen over de gevolgen van corona maar wij ervaren het. We praten
niet alleen over sexting, slutshaming en verspreiding van nudes maar kennen klasgenoten
die weten hoe heftig het is om zoiets mee te maken. En tot slot gaat het om onze mentale
gezondheid waar de media zich zorgen om maakt. Daarom dat wij weten wat ook werkt
voor ons. 

Verandering begint bij de nieuwe generatieWie we zijn



De kernwoorden van Join the Project zijn: Ontmoeten, ontwikkelen en
ondernemen. Ons doel is om voor, door en mét jongeren innovatieve
maatschappelijke projecten op te zetten zodat jongeren worden gezien,
gehoord en kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken waaronder
jongerenparticipatie, mediawijsheid en mentale gezondheid. 

 
 

Wij dromen van een wereld waarin alle jongeren zich thuis voelen en het beste
uit zichzelf kunnen halen. Vooral voor de jongeren die een extra steun in de rug
nodig hebben! 

Alle projecten bedienen jongeren tussen de leeftijd 12 tot en met 27 jaar die
zich maatschappelijk willen inzetten en behoefte hebben aan autonomie,
competentie, verbondenheid en sociaal ondernemerschap. Wij maken jongeren
gelukkiger door onze out of the box benadering om zo de maatschappelijke
betrokkenheid te vergroten. Wij zijn immers een community. Wanneer wij een
project uitvoeren denken wij mee op meerdere vlakken waaronder
communicatie, uitvoering, impact en duurzaamheid. 

Momenteel hebben wij 20 leden en meerdere rolmodellen als ambassador.
Onze projecten zijn voor ons een uitlaatklep. Ze geven ons energie, motivatie
en een gevoel van verbondenheid. Alle drie onmisbaar voor een gezond en
goed leven.

Het idee achter onze droom



Wat we doen
Binnen Join the Project werken we in verschillende teams namelijk: team community & events, team
workshop & trainingen en team multi-media.

Team community & events is verantwoordelijk voor alle evenementen en activiteiten van Join the
Project. Ons doel is om jongeren bij elkaar te brengen en een groot community te creeren waar
iedereen goed met elkaar kan omgaan en waar je nieuwe mensen kunt leren kennen. Ook willen we
door middel van onze activiteiten meer jongeren bereiken en jongeren de kans geven om iets te
proberen wat ze normaal nooit zouden doen, denk hierbij aan sportactiviteiten, muziekactiviteiten en
game projecten. Bij dit team leer je hoe je iets kan organiseren op een grotere schaal, hoe je contact
kan leggen met andere organisaties, het aansturen van een team, begrotingen maken, het leren
samenwerken met andere mensen en vooral plezie maken terwijl je werk levert. 

Team workshop & trainingen is verantwoordelijk voor alle projecten rondom leiderschap, organisatie
en onderwijs. Denk hierbij aan presentaties geven voor grote groepen en jezelf op een positieve
manier neerzetten. Of het verzorgen van gastlessen binnen het onderwijs. Elk groep binnen team
workshops & trainingen zal bestaan uit jongeren die masterclasses krijgen op het gebied van
trainingen verzorgen. Zij zullen leren hoe je een interessante presentatie geeft die vooral niet saai
wordt. 

Team multimedia is verantwoordelijk voor alle externe communicatie van Join the Project. Binnen
team multimedia zijn we vooral bezig met skills anno 2022. We werken samen aan campagnes en
krijgen trainingen in filmen, fotografie en design. Wij geloven dat wij de digitale middelen, die
onmisbaar zijn geworden binnen onze samenleving, kunnen omzetten naar maatschappelijk impact!



Gezien wij een jongeren organisatie zijn hebben wij een boekhouder die de
administratieve zaken verzorgd. Daarnaast hebben wij een
penningmeester die zorgt voor de bewaking en controle van deze
administratieve en financiële stromen. 

Het boekjaar van Join the Project loop van 1 januari tot en met 31
december van enig jaar. Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar zal
het overzicht van de inkomsten en uitgaven, eventueel waar nodig met een
toelichting, worden opgesteld en ter goedkeuring aan het bestuur worden
voorgelegd. Daarna zal deze op de website van de stichting worden
gepubliceerd. 

 
 

giften en donaties;
subsidies en sponsorbijdragen;
hetgeen verkregen door erfstellingen en legaten;
hetgeen verkregen wordt uit door de stichting geoefende activiteiten. 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijze nodig is voor
de uitoefening van haar activiteiten. 

Wij bedanken dan bij voorbaat alle partners die in ons geloven en tijd, ruimte
en middelen investeren om met elkaar onze droom te realiseren!

Financieel en administratief beheer



In 2021 is Join the Project gestart en wauw, wat gaat de tijd hard! In een korte tijd zijn wij enorm gegroeid. We
bereiken steeds meer jongeren, werken aan de ingangen bij meer gemeenten en creëren met elkaar steeds meer
projecten. Op deze manier positioneren wij ons niet alleen beter, maar helpen wij meer jongeren groeien en
ontwikkelen. 

Team community & events: Wij streven ernaar om het netwerk van jongeren te zijn in de regio West-Friesland.
Dit doen wij enerzijds door samenwerkingen te zoeken met lokale partners en jongeren initiatieven en anderzijds
onszelf nog zichtbaarder te maken onder de leefwereld van jongeren. Met minimaal 6 community activiteiten en/of
grootschalige evenementen per jaar creëren wij een sterke community. Een family!

Team workshops & trainingen: Binnen Join the Project streven wij naar een duurzame band met het onderwijs.
Daarom focussen wij ons op het ontwikkelen van activiteiten met 3 middelbare scholen, waarbij wij grote groepen
jongeren kunnen bereiken. Zo hopen wij jaarlijks 200 tot 600 jongeren te bereiken! 

Team multi-media: Als jongeren organisatie vinden wij digitale communicatie belangrijk. Daarom hebben wij een
team dat zich niet alleen ontwikkelt op het gebied van digitale communicatie maar ook mooie en maatschappelijke
boodschappen creëren om een positief invloed te hebben op onze eigen leeftijdsgenoten. Dit team zorgt ervoor
dat er minimaal 2 producten per jaar worden vormgegeven en gepublicieerd. 

Samenwerkingspartners: Het zorgen van positieve veranderingen doe je samen. Niet alleen met jongeren, maar
ook beleidsmakers, zorgorganisaties, gemeenten, bedrijven en andere jongeren initiatieven. Daarom zullen wij bij
Join the Project investeren in relaties met samenwerkingspartners en actief opzoek gaan, kennis maken en werken
aan een vertrouwensband om te komen tot de verandering die wij willen realiseren. 

 

Doelstellingen en strategie 2021, 2022, 2023
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