
Wat is Young Leaders? 
Young Leaders is een activeringsprogramma voor jongeren in wijken of gemeenschappen 

voor wie een pedagogische stimulans welkom is. Doel is hen te stimuleren in hun 

ontwikkeling tot zelfbewuste personen die zich willen inzetten voor hun omgeving. 

Deelnemers leren zichzelf beter kennen, denken na over hun toekomst en raken enthousiast 

om hun eigen kwaliteiten in te zetten als positief rolmodel voor andere jongeren en 

bewoners in hun omgeving. Ook is het geschikt om nieuw vrijwillig kader op te leiden en de 

band tussen jeugd onderling en tussen jong en oud te verbeteren. Tot slot biedt Young 

Leaders mogelijkheden voor het vergroten van jeugdparticipatie in de buurt of dorp, het 

vrijwilligerswerk en bijvoorbeeld in de politiek.  

 
Training en praktijkonderdeel 

Het Young Leaders programma bestaat uit een training en een praktisch activiteitendeel.  

De training omvat tien wekelijkse groepsbijeenkomsten voor 10 tot 15 gemotiveerde 

jongeren. Onder leiding van een gecertificeerde Young Leaders trainer en een lokale 

professional of vrijwilliger worden zij uitgedaagd om zich te verdiepen in hun eigen 

kwaliteiten, hoe zij die kunnen inzetten in hun eigen leven en voor hun woonbuurt, en leren 

vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken.  

 



De training wordt afgesloten met een eindpresentatie over wat de Young Leaders tijdens de 

training geleerd hebben en een plan voor het organiseren van een sociale activiteit voor hun 

buurt of dorp. De formele setting, zoals de raadzaal en de aanwezigheid van een wethouder, 

of burgemeester, en natuurlijk ouders en andere genodigden maken de eindpresentatie een 

waardevol moment voor jongeren om positief in beeld te komen en waardering te krijgen. 

 

 
Young Leaders Uitgeest met wethouder Beentjes en jongerenwerker Dimitri van den Berg 

 

Het Young Leaders programma eindigt met een activiteitengedeelte. Tijdens de training zijn 

de jongeren al bezig geweest met het bedenken van een zelf gekozen sociale activiteit voor 

hun omgeving, inclusief projectplan en begroting. Onder begeleiding van een lokale 

professional of vrijwillige coach wordt dit in de periode na de training uitgevoerd. 

 


