
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op zijn in verschillende klassen de ‘Jongerenambassadeurs’ langsgekomen. 
Graag informeer ik u via deze brief over het project Jongerenambassadeurs. Tijdens het lesbezoek  
is uw zoon/dochter voorgelicht over wat het project inhoudt, waarom het programma voor hen 
van meerwaarde kan zijn om te volgen en hoe zij zich voor dit project kunnen aanmelden. Via deze 
weg wil ik ook u graag informeren over de deelname mogelijkheden voor uw zoon/dochter en u erop 
attenderen dat de jongeren zich tot voor het project kunnen aanmelden. 

Jongerenambassadeurs voor uw kind 
Jongeren zitten boordevol frisse ideeën en unieke inzichten, waar de samenleving veel aan 
kan hebben. Daarom stelt het project Jongerenambassadeurs jongeren in staat om actief in 
de samenleving te participeren. 

Jongerenambassadeurs leidt jongeren van 15 tot 21 jaar met een training én een persoonlijke 
coach op tot volwaardig Jongerenambassadeur. Met een stevige set aan vaardigheden gaan de 
jongeren gedurende 3 tot 5 maanden voor twee tot vier uur per week bij een maatschappelijke 
organisatie, bedrijf of overheid aan de slag. Zij ontwikkelen daar hun visie, zetten hun creativiteit 
in, geven feedback en beantwoorden de specifieke vragen van hun ‘opdrachtgevers’. Het project  
is zo ingericht dat het een toegankelijke aanvulling vormt op het schoolrooster. Voor jongeren met 
een ondersteuningsbehoefte kan maatwerk geboden worden. 

Voor de jongeren biedt het project een mooie kans om hun vaardigheden te ontwikkelen (zoals 
participatie-, gespreks- of adviesvaardigheden), hun voorkeuren voor een latere studie of baan  
te ontdekken, een kijkje te nemen bij een voor hen aansprekende organisatie en iets bij te dragen 
aan de samenleving. Bovendien misstaat het uiteraard niet op hun cv. Een cv waar ook leerlingen 
in deze leeftijd wat aan hebben. Dit kan zijn bij de aanmelding bij een vervolgopleiding en eventuele 
decentrale selectie, maar ook toekomstige werkgevers zien deelname aan een project als deze  
als zeer positief. 

Aanmelden?
Uw kind kan zich voor Jongerenambassadeurs aanmelden op de website  
www.jongerenambassadeurs.com of door een appje sturen naar 06 18 53 08 25.  
Zij kunnen zich aanmelden via een ‘droomplek’ of zelf hun interesses opgeven waarna  
Jongerenambassadeurs voor hen op zoek gaat naar een interessante organisatie in de omgeving. 
Op de website kunt u tevens terecht voor ervaringsverhalen van zowel deelnemende jongeren  
als organisaties. Voor vragen kunt u via de mail terecht: info@jongerenambassadeurs.com.

We hopen dat veel leerlingen deze mooie kans aangrijpen en veel plezier beleven aan  
het Jongerenambassadeurschap! 

Met vriendelijke groet, 

www.jongerenambassadeurs.com
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