
Peron 2
De stem van jongeren



Impacter een vernieuwend project op het 
gebied van jongerenparticipatie en 
vrijwilligerswerk

• Waarbij jongeren centraal staan, 
eigen regie

• Gewerkt wordt aan zelfvertrouwen
en succeservaringen

• Intake op maat, talentgericht en 
participatieve coaching



• Alle jongeren hebben het recht om maatschappelijk te 
participeren en zich te ontwikkelen

• De huidige samenleving is kansrijk, maar ook dermate complex 
dat vele jongeren risico’s lopen om uit te vallen

• De mogelijkheid dat jongeren met verschillende achtergronden 
elkaar kunnen ontmoeten en op gelijkwaardige manier 
samenwerken en van elkaar kunnen leren

Waarom Impacter ?



Welke jongeren kunnen meedoen?

• Iedereen tussen de 14 t/m 27 jaar, 
maar we sluiten in principe geen
jongeren uit op basis van hun leeftijd

Heb je een droom?

Zet je je 
graag in voor 
een ander?

Heb je nog geen idee?

Hoe betrekken we de jongeren?

• Vertrouwen en eigenaarschap

• Coaching op gelijkwaardig niveau

• Waardering

• Groeikansen





Het belang van Impacter

• Het levert organisaties nieuwe jonge vrijwilligers op met een frisse blik op hun organisatie
• Impacter stelt organisaties in staat om iets voor jongeren te doen, een nieuw netwerk van maatschappelijk betrokken 

organisaties 
• Jongeren ontwikkelen op een positieve manier hun identiteit en worden voorbereid op hun rol in de 

(participatie)samenleving
• Het leren van burgerschap competenties en het democratisch besef neemt toe
• Ervaren hoe waardevol en waarderend het is om je voor anderen in de samenleving in te zetten
• Een klimaat waarin er meer begrip tussen jongeren en volwassen ontstaat, en waarin jongeren gezien worden als 

competente mensen



Quotes en het verhaal van de 
jongerencoach Raymond

“Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een betere
maatschappij.”

Selma*

“Ik heb geleerd dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn
geluk.”

Mart*

“Wat eerst mijn angst was, is nu mijn grootste uitdaging.”

Kim*

“Nu kan ik actief blijven als vrijwilliger en tegelijkertijd meer
tijd nemen om te bepalen wat ik hierna wil!”

Jet*

“Ik vind het fijn dat Impacter mij uitdaagt op een andere
manier te kijken.”

Pieter*



Verhalen van Impacters, lees het hele verhaal op de site

Impacter Jayson
"Als je een kans krijgt, pak ’m 
dan met beide handen aan"

Impacter Tim
"Ik wilde gewoon aan de 
slag!"

Impacter Edgar
"Ik ben veel gemotiveerder!"

Impacter Irene
"Ik heb nu een beter beeld wat ik wil gaan studeren"

Impacter Kim
"Ik wil andere mensen inspireren"





Dat is tof! In deze negen gemeenten 
wordt er Impact gemaakt
Impacter Emmen
Impacter Zwolle
Impacter Steenwijkerland
Impacter Stadskanaal
Impacter Borger-Odoorn
Impacter De Fryske Marren
Impacter Hof van Twente
Impacter Deventer
Impacter Twenterand

https://impacteremmen.nl/
https://impactersteenwijkerland.nl/
https://impacterstadskanaal.nl/
https://impacterborgerodoorn.nl/
https://impacterdefryskemarren.nl/
https://impacterhofvantwente.nl/
https://impacterdeventer.nl/
https://impactertwenterand.nl/



