START

SOMETHING

START

SOMETHING

START

IMPACTMAKERS IN BEELD
VERHALEN UIT HET YOUNG IMPACT XL-PROGRAMMA

VOORWOORD

INHOUD

Juli 2019
Met veel trots presenteren wij drie bijzondere verhalen van jongeren die via
Young Impact XL voor de Maatschappelijke Diensttijd in actie zijn gekomen. Deze
jongeren kwamen in actie voor een mooiere en inclusievere wereld en hebben
de wereld laten zien dat zij de impactmakers van nu en de toekomst zijn. Uit alle
indrukwekkende verhalen hebben we een selectie van drie projecten gemaakt die
we graag met jou delen.
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Want lieve jongeren in Nederland, wat hebben jullie ons verrast met jullie energie,
talent en wil om iets goeds te doen voor een ander. Wij geloven dat jullie de wereld
positief kunnen veranderen, allemaal. Jullie hebben voor verbondenheid gezorgd,
elkaar geïnspireerd en iets in beweging gezet. Grote impact start met een kleine
beweging en dankzij jullie slaat de vonk over op anderen.
Met speciale dank aan Lisette, Femke, Shanayla, Maaike en Aaron.

VEEL LEESPLEZIER!

DENISE PUIJK

PROJECTLEIDER YOUNG IMPACT XL

MEREL FONTEIJN

PROJECTLEIDER YOUNG IMPACT XL
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LISETTE EN FEMKE
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SHANAYLA

12

AARON EN MAAIKE
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LISETTE (21) & FEMKE (19)
Lisette en Femke deden op mbo-school ROC Midden Nederland mee aan het Young Impact

Deden mee aan Young Impact XL op ROC
Midden Nederland en werden genomineerd
voor een Young Impact Award

XL-programma. Daar leerden zij hoe zij hun talenten konden inzetten voor een ander. Het
idee wat zij bedachten groeide uit tot een mega succes en de studenten werden zelfs
genomineerd voor een Young Impact Award.

In actie voor mensen met psychische problemen
Lisette en Femke zetten in het kader van Young Impact een expositie op met in de hoofdrol;
kunstenaars met psychische klachten. De meiden vinden het namelijk belangrijk dat het stigma
rondom mensen met psychische klachten doorbroken wordt. Door middel van de expositie krijgen
de kunstenaars de verdiende erkenning voor het gemaakte werk. Ook is er de mogelijkheid om het
werk van de kunstenaars te kopen. Op 13 mei 2019 was er al een sneak preview van de expositie in
het Stadskantoor van de gemeente Utrecht en in juli en augustus zal de volledige expositie daar te
zien zijn. Wat een prachtresultaat!

Een challenge is zo makkelijk nog niet
Zo’n grote expositie bereik je natuurlijk niet zomaar. Het is geen makkie, zo’n challenge in het kader
van Young Impact. Famke vertelt: ‘‘Het was voor ons best wel lastig. We hadden zoiets nog nooit
gedaan. Het was voor ons ook even wennen om te communiceren met de kunstenaars (mensen
met een psychische kwetsbaarheid) – die wilden allemaal hun schilderij op de beste plek hebben.
Zo was er een meneer die zijn schilderij eerst helemaal rechts opgehangen wilde hebben en later
toch weer in het midden. We hebben dit vooral heel rustig aangepakt door het heel geduldig uit te
leggen. Ook de afstemming met de locatie was nog wel even lastiger dan we dachten. Er zijn soms
verschillende mensen bij betrokken en daar moet je allemaal mee afstemmen. We zijn wekelijks
wel 7 uur samen geweest en dan hebben we steeds doorgesproken en samengewerkt naar de
challenge toe. Daarnaast namen we het allebei ook mee naar huis. Over 12 weken verspreid zijn we
er wel zo’n tachtig uur mee bezig geweest.’’

En hoe begin je dan?
Femke: ‘‘We hebben heel veel zelf gedaan.
Met de locatie kwamen we er niet uit en
toen heeft onze docent ons geholpen.
Uiteindelijk hebben we contact gezocht met
de gemeente Utrecht, met name om een
locatie en partners voor onze expositie te
vinden. We zijn toen in contact gekomen met
iemand van de gemeente die ons vertelde
dat er bij de gemeente geconcludeerd was
dat te weinig MBO jongeren initiatief namen
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en in actie kwamen.’’ De actie van Lisette en
Femke kwam dus als geroepen en werd met
open armen ontvangen. Lisette loopt stage

Tijdens de workshop
had ik mijn dag niet en
zat ik te katten tegen de
trainer. Ik had er toen echt
geen zin in. Maar toen
ze mij vroegen wat ik
nu écht wilde, draaide
het om bij mij. Sorry nog
dat ik zo kattig was.

bij het wegloophuis en heeft haar netwerk
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ingezet om mensen met psychische klachten
te werven die hun kunst wel wilden etaleren
op hun expositie.

LISETTE
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Echte betrokkenheid
Tijdens de workshop van Young Impact XL had Lisette had haar dag niet, waardoor het haar niet
lukte om zonder weerstand de workshop te doorlopen. Ze maakte het de trainers knap lastig.
‘‘Tijdens de workshop had ik mijn dag niet en zat ik te katten tegen de trainer. Ik had er toen
écht geen zin in. Maar toen ze mij vroegen wat ik nu écht wilde, draaide het om bij mij. Sorry nog
dat ik zo kattig was.’’ Toch wist ze de inspiratie en kennis uit de workshop, met dank aan haar
begeleidende docent, om te zetten naar een challenge. Ze is blij dat het is gelukt en dat ze zover
zijn gekomen. Ze zijn hiermee zelfs genomineerd voor een Young Impact Award! Femke: ‘‘We
kwamen wat moeilijk op gang, dus de filmpjes en challenges op de Young Impact site hebben
ons geïnspireerd. Toen we genomineerd waren kwamen we pas erachter dat we Young Impact

En nu?
Het project van de meiden duurt nog even voort, want deze zomer is de volledige expositie in het
stadskantoor te bewonderen. Femke: ‘‘Mijn advies aan andere jongeren die impact willen maken:
gewoon doen! Wij waren in het begin ook wat onzeker en wisten niet waar we moesten beginnen,
we twijfelden of het wel zou gaan werken. Ga het gewoon doen en dan maakt het sowieso
impact voor wie je het doet. Als je niet weet waar je moet beginnen, gewoon beginnen! Zet het
eerste stapje en durf ook om hulp te vragen.’’ Lisette en Femke wonnen uiteindelijk geen Young
Impact Award, maar kregen wél veel mooie aandacht en erkenning vanwege hun nominatie. Ook
mochten ze tijdens de Young Impact Celebration over de rode loper lopen met alle artiesten en
kregen ze een speciale VIP behandeling.

eigenlijk best wel veel konden vragen. We zijn toen op het kantoor geweest en sindsdien hebben
we veel contact gehad, ze waren heel erg behulpzaam op het moment dat we vragen hadden.’’

Ontdekken waar je goed in bent
Lisette en Femke ontdekten dat het best veel werk is om een expositie te organiseren en contact
te houden met de betrokkenen. Femke: ‘‘Wij zijn allebei geen planners, maar uiteindelijk is het
toch goed gekomen. Ook vraagt het veel ondernemerschap van je.’’ Lisette: ‘‘We hebben met
name onze kwaliteiten kunnen ervaren. Ik heb van mezelf ontdekt dat ik goed kan coördineren in
het hele proces. Ik hield goed overzicht. Lisette heeft vooral een groot verantwoordelijkheidsgevoel

NOMINATIEVIDEO
De video die Young Impact maakte
van Lisette en Femke voor op de
stempagina. Hierin vertellen zij waarom
zij genomineerd zijn voor een Young
Impact Award.

VIDEO DOOR 3FM
3FM maakte een item over het project
van de meiden en verspreidde dit via
alle online kanalen. In het item komen
ook een aantal van de kunstenaars aan
het woord.

en heeft veel doorzettingsvermogen getoond om de locatie te vinden.’’ Ook vroegen we de
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meiden wat ze van anderen hebben geleerd tijdens het proces. Femke: ‘‘Dat mensen met een
psychische kwetsbaarheid mooie talenten hebben, maar dat niet altijd durven tonen. Met een
klein zetje durven ze dat wel. Maar daarnaast ook dat zij heel veel waardering kunnen geven voor
wat je doet.’’

Bij de expositie in het stadskantoor

Op de Celebration met winnares Ambrien
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Shanayla is een studente op het Albeda College in Rotterdam en weet van aanpakken.
Ze studeert sociaal werk en heeft meegedaan met het programma van Young Impact
voor autonome jongeren in Rotterdam, waarvoor zij zich uit eigen beweging aanmeldde.
Meteen na de workshop wist ze wat ze wilde doen: in actie komen met Free a Girl.

SHANAYLA (16)
Deed mee aan Young Impact XL voor
autonome jongeren en kwam in actie voor
meisjes in de kinderprostitutie

Een indrukwekkende challenge
Shanayla heeft twaalf uur lang opgesloten gezeten voor de actie Lock me Up van Free a Girl.
Hiermee zamelde ze honderden euro’s in voor meisjes in de kinderprostitutie. Shanayla: ‘‘Deze
dag heb ik beseft wat het is om opgesloten te zitten zoals de meisjes die in de prostitutie zitten.
Dat doen we wel even dacht ik, want thuis lukt het me ook om zo lang te chillen. Na twee uur
opgesloten te zitten merkte ik dat het weinig bewegen en er niet uit kunnen iets met mij deed. Ik
kreeg honger, last van mijn spieren en hoofdpijn. Deze ervaring was zo heftig qua gevoel omdat je
bewust wordt van het feit dat deze meisjes nooit weten wanneer het eindigt. Bij mij gaat het hokje
na twaalf uur weer open en het besef hoe heftig het is wanneer je dit niet weet is voor mij hard
aangekomen.’’

De workshop van Young Impact
Shanayla werd door een medestudente gevraagd om mee te doen met het programma en
heeft daar zeker geen spijt van. ‘‘Persoonlijke ontwikkeling en nieuwe ervaringen opdoen vind ik
belangrijk en dat is ook de reden waarom ik naar het programma ben gekomen. De workshop van
Young Impact heeft ervoor gezorgd dat ik weer iets nieuws heb geleerd. Ik heb het gevoel dat het
programma mij kansen heeft toegereikt, waardoor ik weer verder vooruit ben gekomen. Ik wist wel
wat ik wilde doen als actie, maar dat was nog een droom. Ik heb bij het programma van Young
Impact een duw gekregen om het daadwerkelijk te gaan doen. Tijdens het programma heb ik
andere jongeren leren kennen, die mij ook hebben geholpen om de actie concreet te maken.’’

We doen het samen
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De hulp van andere studenten heeft de actie
van Shanayla een groot succes gemaakt. Ze
vertelt: ‘‘Ik heb Canan leren kennen tijdens de
workshop van Young Impact in Rotterdam.
Zij zit in de studentenraad van het Albeda
en heeft mij echt veel geholpen. Ze heeft me
bijvoorbeeld geholpen bij het maken van
een promotiefilmpje en hoe ik het online kon
uitzetten. Zij is mijn rechterhand geworden
en als ik niet was gekomen die avond, hadden
we elkaar nooit leren kennen. Door Young
Impact hebben we een hele sterke band
gekregen en vooral de betrokkenheid en
coaching vanuit haar heeft zoveel betekend
voor mij. Ik heb met Canan wekelijks contact
gehad rondom mijn challenge. We hebben
via videobellen veel gebrainstormd over hoe
ik het kan aanpakken. Door te netwerken
heb ik ook docenten van school in beweging
gekregen door bijvoorbeeld mijn actie te
delen via LinkedIn.’’

Ik heb beseft
wat het is om
opgesloten te
zitten zoals de
meisjes in de
prostitutie

SHANAYLA
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Echte betrokkenheid
‘‘De XL workshop heeft mij de duw gegeven om mijn droom werkelijkheid te laten worden. Door

Als ik iets doe, wil ik het goed doen
Free a Girl, de organisatie achter Lock me Up, heeft Shanayla nu gevraagd of ze volgend jaar

Young Impact ben ik mijn droom gaan concretiseren. Ook heeft Young Impact mij geholpen om

weer mee wil doen met de actie. ‘‘Ze waren onder de indruk van mijn jonge leeftijd en mijn

na te denken over mijzelf en over wat ik kan. Jullie zijn betrokken door echt te vragen hoe het

verhaal. Ik ga zeker over dit aanbod nadenken, want ik wil namelijk nog zoveel meer doen voor

met mij gaat. Dit heeft mij het gevoel gegeven dat ik gezien werd, waardoor ik ook de challenge

deze maatschappij. Als ik iets doe, wil ik het ook goed doen voor de ander. Je hebt jezelf nodig

wilde laten slagen. Ik ben in totaal meer dan 80 uur met de voorbereiding en de uitvoering

om ergens in te geloven. In de wereld waarin we nu leven is alles is mogelijk. Zo lang je er zelf

bezig geweest. Ik heb er veel tijd in gestoken en zelfs wanneer de school gesloten was heb ik

echt in gelooft, want je hebt niemand anders nodig om je te vertellen dat je het kan.’’

spandoeken voor mijn actie gemaakt op school. Door hulp te vragen van conciërges bleef de
school open voor mij.’’

PROMOTIEFILMPJE

Niet opgeven, maar doorgaan
Shanayla vertelt over waarom zij zich graag wil inzetten voor anderen. ‘‘Vroeger ben ik zelf een
probleemkind geweest. Ik had problemen thuis en op school. Vanaf groep 3 op de basisschool ben

Het filmpje dat Shanayla maakte om mensen te motiveren geld te doneren voor Free a
Girl, met behulp van Canan.

ik gepest in de klas en vanaf groep 7 werd ik opstandig. Ik had een docent waar ik het helemaal
niet goed mee kon vinden en ook kreeg ik door alle spanningen uitval in mijn benen en kwam
ik in het ziekenhuis terecht. De spanningen kwamen doordat ik mijn vader niet meer zag en ik
voelde mij buitengesloten. Ik voelde mij in die tijd niet begrepen en erg alleen. Op de middelbare
school hoopte ik dat alles anders zou zijn. Ik heb daar vanwege mijn opstandige gedrag een
persoonlijkheidstest moeten laten doen. Er kwam niets uit de persoonlijkheidstest en er was
niets mis met mij. Door die situatie ben ik mij alleen maar meer alleen gaan voelen, waardoor ik
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een hele grote mond kreeg naar anderen toe. Ik ben toen naar een andere school gestuurd en ik
raakte nog depressiever. Ondanks dat ben ik elke dag naar school gegaan en heb ik mijn diploma
gehaald.’’ Shanayla gaf niet op. ‘‘Ik had op twee manieren deze problemen kunnen aanpakken. Je
kan denken: ‘ik ga bij de pakken neer zitten, ik ben depressief en als niemand in mij gelooft dan
kom ik er niet,’ maar je kan ook anders denken door erin te geloven dat jij het kan veranderen door
in jezelf te geloven. Voor dat laatste heb ik gekozen, waardoor ik steeds meer heb laten zien dat
ik het ook kan en dat ik er mag zijn. Dit heeft mij enorm veel energie gegeven en ik ben erachter
gekomen dat ik graag iets voor de ander doe. Dit doe ik niet om de ander te laten zien dat ik dat
doe, maar ik doe het omdat het mij ook een goed gevoel geeft. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver
zou kunnen komen met mijn challenge en ben daar ontzettend trots op.’’

Shanayla zamelt geld in met een kraampje op school
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AARON (18) & MAAIKE (21)
Behoren tot de jongerenraad van jeugdhulpinstantie Sterk Huis en organiseerden een
kinderfeest voor jongere lotgenoten

Aaron en Maaike zijn jongeren met een achtergrond in de jeugdhulpverlening en nu
helpen zij andere jongeren om verder te komen in het leven. Aaron is voorzitter van de
jongerenraad van jeugdhulporganisatie Sterk Huis. Maaike is bij diezelfde organisatie
begeleider voor de jongerenraad. Beiden hebben nu twee keer meegedaan aan het
programma van Young Impact.

Ieder kind verdient een feestje
Aaron en Maaike hebben zelf ervaren hoe het is om geen veilige thuissituatie te hebben. Daarom
besloten zij een grote challenge op te zetten waarbij zij een kinderfeestje organiseerden voor
andere kinderen met soortgelijke problematiek. Aaron: ‘‘Ons initiatief was om een verwenmiddag
te organiseren voor kinderen vanuit jeugdhulporganisaties, de Voedselbank en kinderen die
normaal geen geld hebben om activiteiten te doen.’’ Maaike heeft de jongeren ondersteund en
geschakeld met de afdeling van communicatie voor het uitvoeren van de challenge. Aaron is naast
lid ook de voorzitter van de jongerenraad van Sterk Huis. Hij krijgt extra taken op zich als voorzitter,
bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen met de directrice van Sterk Huis.

Enorm trots
Aaron vond het leuk om te zien dat de kinderen het zo naar hun zin hadden op de verwendag. Hij
vertelt: ‘‘Ik ben het niet gewend om op kinderen te letten. We hadden namelijk groepen verdeeld
met daarin vier kinderen en één begeleider vanuit de jongerenraad. Ik heb ervaren wat het letten
op kinderen voor verantwoordelijkheid vraagt.’’ Maaike heeft de jongerenraad ondersteund
tijdens de activiteiten op die dag waar nodig is. ‘‘We waren beide enorm trots op wat we hebben
gerealiseerd die dag.’’ Maaike vertelt ook trots te zijn op de jongeren die de kinderen hebben
begeleid. Ze vertelt dat ze de jongeren heeft zien groeien, bijvoorbeeld als het gaat om de leiding
nemen. Ook voor hun zelfvertrouwen heeft dit een enorme boost gegeven.

De workshop
Maaike: ‘‘We hebben twee vergaderingen
gehad waarbij Young Impact langs is geweest
om een workshop te geven. De workshop
ging over je eigen kwaliteiten.’’ Aaron geeft
aan ontdekt te hebben tijdens de workshop
dat hij een sociaal type is met zelfvertrouwen
en een eigen mening kan geven. Dit heeft hij
ook kunnen inzetten tijdens de challenge. ‘‘Ik
heb duidelijk verwachtingen uitgesproken
naar de kinderen toe zoals ‘we luisteren naar
elkaar’ en ‘we blijven bij elkaar’. Ik heb mijn
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sociale/zorgzame kant laten zien en ook mijn
grenzen naar de kinderen kunnen geven. ‘‘

We zijn beiden
enorm trots
op wat we
gerealiseerd
hebben
deze dag

Maaike geeft aan dat het fijn was dat het XLprogramma van Young Impact de jongeren

IMPACTMAKER IN BEELD

meer houvast en ondersteuning gaf in het
concreet maken van de actie. De rollen waren
daardoor helder en de jongeren konden zo
elkaar versterken.

MAAIKE
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Een goede voorbereiding is het halve werk

Door het zelf te ervaren kijkt hij ook nu vol respect naar de groepsbegeleiding binnen de

‘‘We zijn vaker extra bij elkaar gekomen om de challenge goed voor te bereiden en naar het plan

jeugdhulpverlening. ‘‘Vroeger was ik ook kind in de jeugdhulp en ik begrijp nu pas de rol van

te kijken.’’ Aaron geeft aan dat de clustermanager geholpen heeft tijdens het gehele proces.

groepsbegeleider en wat voor verantwoordelijkheid dat is.’’ Maaike heeft ontdekt van zichzelf dat

Maaike geeft aan dat de afdeling PR& Communicatie heeft geholpen vooraf met de flyer en het

zij soms de controle los moet laten en een stapje achteruit moet doen. ‘‘Ook de challenge laten

filmpje als promotie. ‘‘We hebben ook nog contact gehad met organisatie RIWB Brabant om hun

organiseren door anderen was lastig om uit handen te geven en ik wilde het eigenlijk allemaal zelf

jongeren ook te betrekken. We hebben ook contact gelegd met het kinderfonds ‘Ik Ben Geweldig’.

doen. Ik weet nu dat ze dat kunnen door te leren een stapje terug te doen.’’

Bij dit fonds hebben we bijvoorbeeld tips gevraagd rondom het opstellen van een begroting.’’

Jongeren mogen er eindelijk zijn

En het resultaat?
‘‘Ik ben echt verrast door de inzet die andere jongeren uit ons groepje gaven. Ze namen

Beide jongeren geven aan dat Young Impact heeft geholpen bij het concreet maken van hun

verantwoordelijkheid voor de challenge en ik zie nu nog steeds vooruitgang na het project.

ideeën. Maaike: ‘‘We zien een duidelijke groei bij de meesten en we zien dat ze grote stappen

Jongeren hebben een actievere houding door dingen te willen doen. Het enthousiasme en de

zetten. Bijvoorbeeld zien we nu een jongen die een enorme groei heeft gemaakt door de komst

motivatie zijn nog steeds aanwezig.’’

vanuit Young Impact. Het doet goed voor alle jongeren dat ze worden begeleid door mensen
buiten de jeugdhulp. Hij kijkt nu mensen aan terwijl je tegen hem praat en hij durft voor een
groep zijn verhaal te doen. De vrijheid van eigen initiatief mogen nemen voor de jongeren gaf het

VIDEO CHALLENGE

gevoel van er te mogen zijn.’’ Aaron vertelt dat ze er veel tijd in hebben gestoken: ‘‘We hebben
naast de vergaderingen ook veel in onze vrije tijd gedaan vanaf januari tot en met mei. Wij zijn
sowieso meer dan twee weken voluit ermee bezig geweest. We hebben veel contact gehad met
externe partijen zoals Young Impact en Ik Ben Geweldig. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook

Wij maakten een video van de challenge van Aaron en Maaike, om zo ook andere
jongeren uit de jeugdhulp te inspireren om in actie te komen. Deze video werd uitgezet
op alle online kanalen van Young Impact en die van Sterk Huis.

in onze vrije tijd geflyerd.’’
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Leren over jezelf
Aaron werd bevestigd in zijn talenten waardoor hij vertrouwen had in het uitvoeren aan
de challenge. Maaike vertelt dat ze nu weet welke kwaliteiten de jongeren hebben in de
jongerenraad, zodat zij ook goed weten hoe ze deze kunnen inzetten om successen te ervaren. De
zelfstandigheid van jongeren is daardoor gegroeid en ze hebben vertrouwen gekregen in dat ze
het zelf ook kunnen. Aaron heeft ook ontdekt van zichzelf wat verantwoordelijkheid betekent en
vraagt.

Brainstormen tijdens de workshop
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