
Verleg grenzen in jezelf.

Bouw bruggen in de buurt.



GRENSVERLEGGERS is een uitdagend programma voor 

jongeren die buiten hun comfortzone durven stappen, zich 

willen ontwikkelen tot 21e eeuwse leiders én het verschil 

willen maken in hun omgeving.

Jongeren krijgen training op het gebied van persoonlijk en 

collectief leiderschap, dialoog, being the change & 

samenwerking, waarna ze in hun eigen omgeving nieuwe 

en verbindende initiatieven bedenken en uitvoeren. 



Verleg grenzen in jezelf. Bouw bruggen in de buurt.

Arm & rijk, jong & oud, platteland & stad, boer & burger, brutaal & verlegen, geloofsovertuigingen, gender, 

geaardheid; afkomst; de verschillen in de maatschappij zijn legio, en vaak een bron van vooroordelen & conflict. 

Maar vaak weten we eigenlijk heel weinig van de ander en bewegen we in onze eigen kringetjes. Met hoeveel 

mensen ga je om die echt anders zijn dan jij? En hoeveel weet je nou eigenlijk echt van de ander?  



Ben jij een GRENSVERLEGGER?

Als GRENSVERLEGGER:

• Ben je tussen de 18 en 25 jaar;

• Heb je tijd om mee te doen aan 2 trainingsweekenden;

• Ben je gedurende 10 weken 4-8 uur per week beschikbaar.

En ben je bereid om:

• Bruggen te bouwen tussen groepen die elkaar normaliter niet ontmoeten;

• In groepsverband te werken om samen een uniek initiatief te bedenken en op te zetten;

• Daar mensen uit de omgeving bij te betrekken;

• In contact te komen met jongeren uit het hele land;

• Maximaal 300 euro onkostenvergoeding te krijgen;

• Certificaten van Community building (vanuit GoDeep,) gespreksvoering “Let’s Talk” (vanuit  Deep Democracy); 

• Op een afsluitend festival te horen wat iedereen gerealiseerd heeft en zelf jullie verhaal te vertellen.



Wat gaan we doen?

Individueel of met een groep van 5-8 jongeren schrijf je je in. Vervolgens ontmoet je jongeren uit 

andere regio’s of organisaties tijdens twee centrale trainingsweekenden en een afsluitend festival. 

Jullie krijgen training en vaardigheden om vervolgens steeds terug te gaan naar jullie lokale context 

om daar meer mensen te betrekken bij een door jullie bedacht evenement dat bruggen bouwt tussen 

verschillende werelden.

GRENSVERLEGGERS bestaat uit twee onderdelen:

1. 50% van de tijd krijg je training in persoonlijke ontwikkeling, teamsamenwerking, being the change, 

het faciliteren van dialogen tussen verschillende perspectieven . 

1. 50% van de tijd ga je de geleerde vaardigheden gebruiken om samen een nieuw, verbindend 

initiatief te bedenken & realiseren jongeren, die een verschil gaat maken op de plek waar jullie dit 

nodig vinden. En zo bij te dragen aan een meer inclusieve wereld. 



Landelijk trainingsweekend 1: 29 – 31 januari 2021
In het eerste weekend nemen we tijd om kennis te maken & alles te 

doen wat nodig is om goed voorbereid je eigen omgeving te gaan 

verkennen. Je leert op een nieuwe manier kijken naar jezelf & groepen 

en je omgeving - naar wat er boven en onder de wateroppervlakte 

speelt. Je formuleert je eigen leerdoelen, en krijgt tools om in je team 

samen te werken, een thema te kiezen & samen aan de slag te gaan.. 

Met jouw team en coach: verkenningsfase
in (4-)8 uur per week verken je je omgeving, leg je nieuwe contacten & 

breng je in kaart wat er leeft & speelt. Onderzoek je wat de spanningen 

& verschillen zijn. En bedenk je met elkaar waar je bruggen wil bouwen.

Landelijk trainingsweekend 2: 19 – 21 februari 2021
Vervolgens gaan we onze opgedane ervaringen uitwisselen, krijg je 

training in conflicthantering, omgaan met verschillende perspectieven, 

creatief oplossen, co-creatie en persoonlijk leiderschap. Ook bedenk 

je met je team een project, doelen & actieplan om daar te komen. 

Het Programma

Met jouw team en coach: uitvoeringsfase
In (4-) 8 uur per week ga je samen met je team alles doen wat nodig is 

om jullie resultaat te behalen. Jullie verleggen je eigen & gezamenlijke 

grenzen en halen alles uit de kast om een spectaculair project te 

realiseren, waarin jullie impact maken in je omgeving door bruggen te 

bouwen tussen de werelden die jullie bij elkaar willen brengen.

Landelijk afsluitend event: 3 april 2021
Presenteren van alle resultaten & plannen maken wat je verder met 

deze ervaring en vaardigheden wilt doen: individueel & gezamenlijk.

Boost
Na ongeveer 3 weken komen we lokaal op bezoek om jullie specifiek te 

helpen waar nodig om het een gezamenlijk succes te maken .

Met jouw team en coach: eindsprint
De laatste weken om jullie doel te bereiken.



Voorbeeld activiteiten

• Groepen met een verschillende culturele achtergrond op 3 verschillende avonden samenbrengen, met 

elkaar laten eten, verhalen vertellen, dansen en tradities delen. 

• Jongeren uit keten organiseren een speciale dag voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. 

Deze dag is leuk ingestoken, maar snijdt ook inhoudelijk lastige onderwerpen aan zodat er meer begrip 

en verbinding ontstaat. 

• Theater maken met migranten en jongeren (bijvoorbeeld over de betekenis van vrijheid). 

• Jongeren ondervragen ouderen over wat hen bezighoudt en organiseren vervolgens een event of 

diverse kleinere activiteiten op maat.

• Etentjes op de boerderij organiseren voor dorpsbewoners die overlast ervaren, of stadse lieden die een 

sterke mening hebben over veeteelt en landbouw, maar nog nooit op een boerderij zijn geweest.

• Fototentoonstelling op prominente locatie met verhalen over een wijk die normaliter niet heel vaak 

positief in het nieuws is. 

• Uitwisseling tussen mensen die nooit in de stad, of nooit op het platteland komen, waarbij beide groepen 

proberen een hele bijzondere beleving van een niet toeristische kant van het dorp of de stad laten zien.



Waarom meedoen als jongere?

Voor jezelf 

• Werken aan 21 century skills ;

• Trainingen in samenwerking-, 

leiderschap-, dialoog-, en 

facilitatie technieken;

• CV & Netwerk building;

• Online zichtbaarheid;

• Vrijwilligersvergoeding van 

€300,-;

• Nieuwe jongeren en 

organisaties leren kennen; 

• Doorgroeimogelijkheden;

• Vooral heel veel plezier!

Met je vrienden

• Samen aan de slag;

• Teambuilding;

• Met 80 tot 100 andere jongeren 

naar 2 trainingsweekenden;

• Een tof afsluitend event;

• Nieuwe vriendschappen.

In jouw omgeving 

• Be the change, het verschil 

maken in je omgeving;

• Dialoog stimuleren en bruggen 

bouwen;

• Een blijvende, positieve 

bijdrage leveren.



Waarom meedoen als organisatie?

• Zodat jouw jongeren onze leiderschapstraining kunnen volgen waarin ze niet alleen zichzelf ontwikkelen, maar ook 

leren hoe zij hun omgeving op positieve wijze kunnen beïnvloeden en leren om bruggen te bouwen tussen groepen 

met verschillende opvattingen. 

• Omdat, als je met 5-8 jongeren vanuit jouw organisaties deelneemt, je ook zelf een jongerencoach kosteloos mee kunt 

sturen om deel te nemen aan de trainingen. Hierdoor leren ze nieuwe methodes toepassen (omtrent community 

building en deep democratische gespreksvoering) en ontmoeten ze een breed nieuw netwerk.

• Jongeren krijgen per groep een jongerencoach, dus ze staan er nooit alleen voor. 

• Omdat de jongeren binnen 10 weken een bijzondere en verbindende activiteit organiseren in jouw organisatie of regio. 

Hiervoor is een klein startbudget beschikbaar en we werken vanuit het idee dat er lokaal veel talenten, materialen en 

mogelijkheden zijn om alles voor elkaar te krijgen wat je maar kunt bedenken.   

• Omdat ze alle kennis en kunde tijdens en na het GRENSVERLEGGERS traject kunnen inzetten in je organisatie. Ook 

kunnen jongeren gescout worden om betaalde facilitator te worden in de volgende ronde, waardoor ze zich nog verder 

kunnen ontwikkelen. 

Als dit traject je bevalt kunt je in een eventuele volgende subsidieronde meedoen als samenwerkingspartner. 



Maatschappelijke Diensttijd?

Het kabinet wil een maatschappelijke diensttijd (MDT) invoeren. MDT is de ontdekkingsreis voor 

jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van 

betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke 

ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. 

Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk:

1. maatschappelijke impact, 

2. talentontwikkeling en 

3. elkaar ontmoeten. 

Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en 

door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en 

vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende 

achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het 

is meedoen, door anderen te laten meedoen.



Samenwerkingspartners



GRENSVERLEGGERS

Grensverleggers.nu

www.grensverleggers.nu


