
 
 
De kracht van jonge ‘veranderingsagenten’ ligt in hun inlevingsvermogen, energie, creativiteit en 
gedeelde leiderschapscapaciteiten om een verschil te maken. En het ligt ook in hun vermogen om 
rolmodel te worden voor hun leeftijdsgenoten en een hele generatie te inspireren om van de wereld 
een betere plek te maken. 
 

Wat zou er gebeuren als jongeren en volwassenen samenwerken om de 
uitdagingen aan te gaan waarmee we als mensheid worden geconfronteerd? 
 
De grootste sociale innovatie is er een die de kracht van alle jongeren probeert te wekken om hun 
omgeving te verbeteren. Het is een systemische verandering die de ongelijkheden zal verminderen 
en de burgers in staat zal stellen om rechtvaardiger en duurzamer samenlevingen op te bouwen. 

 

Naar wie zijn we op zoek?  
Jongeren tussen 12 en 20 jaar die gemotiveerd zijn door een maatschappelijk doel en willen 
bijdragen tot positieve verandering in de samenleving door samen te werken met anderen. 
Zij zijn al betrokken geweest bij een project (nu of in het verleden) en willen nu steun om 
hun idee en vaardigheden verder te ontwikkelen. Deze jongeren zijn klaar om te mobiliseren 
en anderen te inspireren om in actie te komen!  
 

Wat bieden we aan?  
Een ondersteuningsprogramma tot het einde van het schooljaar voor :   

• de vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben om een positieve impact op de 

samenleving te hebben, zoals ondernemerschap, samenwerking, creativiteit, 

empathie, leiderschap en veerkracht;  

• open te staan voor een netwerk van geëngageerde jongeren, sociale ondernemers 

en andere actoren van verandering in België en de rest van de wereld;  

• hun positieve impact op grotere schaal te maximaliseren en hun inspirerende 

verhalen te delen.  

Waar houden jongeren zich mee bezig?  
• een weekend van verbinding om samen het traject van elk van hen te bepalen. 

• 3 uur per maand met hun mentor om hun project en vaardigheden te ontwikkelen  

• 3 halve dagen inspiratie en training met sociale ondernemers en partner organisaties 

Informatie:  
 

Website: https://www.ashoka.org/nl-be/young-changemakers-belgium   
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