UW DUW IN DE RUG:
HUN TOEKOMST.

SPONSORBROCHURE

Like it? Share it!
Wilt u de YouthStart-boodschap delen met collega’s, kennissen of vrienden?
Geef deze brochure dan door. Het is ook nog eens goed voor onze planeet!

Welkom bij YouthStart!
YouthStart begeleidt kwetsbare jongeren tussen 16 en 30
jaar; en dat in heel België. Wij geloven dat elke jongere
talenten heeft, ongeacht zijn of haar achtergrond.
In deze brochure vertellen Febe, Chahine en Sakina u
over hun leven. Hoe ze op jonge leeftijd al voor enorme
uitdagingen stonden. Het Coronavirus heeft het hun
ook niet gemakkelijker gemaakt. De lockdowns en
restrictiemaatregelen tasten hun sociaal welbevinden
aan. Ze voelen zich geïsoleerd.

Gelukkig kunnen we samen voor hen iets
betekenen.
Via de 8-daagse training in ondernemende vaardigheden
van YouthStart hebben Febe, Chahine en Sakina in
2020 hun talenten en toekomstdromen ontdekt. De
gepassioneerde trainers van Youthstart zijn cruciaal
in die ontdekkingstocht. Ze helpen jongeren hun
zelfvertrouwen terug te vinden en een positieve wending
te geven aan hun eigen leven.
Dankzij uw duwtje in de rug nemen honderden jongeren
hun educatieve en professionele toekomst in eigen
hand. Samen maken we van hen ondernemers van hun
eigen leven.
Ondernemende groet,
Gaëtan Hannecart
Voorzitter van YouthStart
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FEBE

YouthStart Ambassadeur, 21 jaar, Oudenaarde
Ik heb niet zo een simpele jeugd gehad, voor
mij was de beste beslissing om weg te gaan
uit de situatie. Ik denk dat als ik in die situatie
was gebleven, ik er nu misschien niet meer was.
Ik moest financieel voor alles zelf zorgen, dus
dan moet je veel gaan werken. En als je dat
wilt combineren met studies, dat gaat niet echt
makkelijk.

SCAN ME

Jeugd zonder toekomst?
Heel veel jongeren in België hebben het enorm moeilijk om hun plaats te vinden
in de samenleving. Dat begint vaak al op school. Ze hebben niet het gevoel in de
juiste richting te zitten. Ze zijn schoolmoe. Ter illustratie: 58%* van de leerlingen in
het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in België verlaat de school voortijdig.
Zonder diploma.
Na het secundair onderwijs zitten heel wat jongeren ontmoedigd thuis of op straat.
Ze solliciteren wel, maar zonder resultaat. Het verdict: niet de juiste diploma’s,
vaardigheden of attitudes voor een job. Of ze worden gediscrimineerd omwille hun
afkomst.

Bekijk hier het filmpje van Febe

CHAHINE

YouthStart Ambassadeur, 25 jaar, Vorst

Ik voelde me een beetje verloren. Mijn
universitaire studies had ik stopgezet. Ik had
geen idee wat te doen. Maar ik wist wel dat ik
wilde ondernemen. In die periode was ik niet
trots op mijn situatie. Ik wilde van alles doen, had
heel veel dromen, maar het ontbrak me om eraan
te beginnen. Negatieve gevoelens overheersten.

Bekijk hier het filmpje van Chahine

NEETs zijn jongeren die niet aan het werk zijn, niet naar school gaan en
ook geen training volgen. In het Engels: Not in Employment, Education
or Training.
SCAN ME

SAKINA

In België zijn er momenteel 273.000 NEETs**, een torenhoog aantal. Door NEETs voor
te bereiden op een actieve rol binnen onze bedrijven, helpt u niet alleen hen. Het
komt onze hele samenleving ten goede. Ter info: een jongere die een jaar lang niet
tewerkgesteld is, kost de samenleving 33.343 euro***.

YouthStart Ambassadeur, 27 jaar, Brussel
Voor de YouthStart training was ik werkloos.
En ik moest alles voor mezelf op een rijtje
zetten en mezelf oppeppen, aangezien ik geen
zelfvertrouwen meer had. Ik vroeg me af: “Maar
hoe bouw je iets als je jezelf niet waardeert,
jezelf niet vertrouwt? Zelfvertrouwen komt niet
van buitenaf, maar je moet in jezelf kijken om
dit te vinden, om verder te gaan in het leven.”

SCAN ME

Bekijk hier het filmpje van Sakina
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* Bron: Departement Onderwijs en Vorming (2019). Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs ** Bron: OECD (2017). Helping low-educated young people who are at risk of
being left behind. Geraadpleegd op 11 september 2018 via https://www.oecd.org/policy-briefs/
bycountry/belgium/ *** Bron: Idea Consult
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KANSZOEKENDE JONGEREN: QUÉ?
Wij gebruiken de term ‘kanszoekend’ in plaats van ‘kansarm’. Zo focussen we op het
vertrouwen in het talent en de ambities van jongeren. We zijn er voor kortgeschoolde*
jongeren tussen 16 en 30 die geen werk hebben.
* kortgeschoold = maximum een diploma secundair onderwijs.

Een ondernemende
geschiedenis
1982

Steve Mariotti, een ondernemer
uit New York, wordt in Central Park
overvallen en beroofd door een groep
jongeren. De onaangename gebeurtenis
intrigeert hem: Steve besluit dat hij iets wil
betekenen voor hen. Hij gaat les geven in
de Bronx.

1987

De visie en de missie
van YouthStart
Via YouthStart kunnen kanszoekende
jongeren zelfvertrouwen opdoen en
ondernemingszin ontwikkelen. Tijdens
een korte, intensieve training benutten
ze hun potentieel maximaal en nemen
ze de controle over hun leven en hun
toekomst.
YouthStart wil met uw steun zoveel
mogelijk
kanszoekende
jongeren
activeren. Zodat ze na onze training:

Steve richt een organisatie op
die kwetsbare jongeren de basis leert
van het ondernemerschap: het Network
For Teaching Entrepreneurship (NFTE).
Ondernemerschap, ervaart Steve, is een
succesvolle formule voor jongeren om hun
leven op de rails te krijgen.

1998

YouthStart Belgium is de eerste
organisatie in Europa die het unieke NFTEprogramma aanbiedt.

2021

Ondertussen heeft het NFTEprogramma meer dan een miljoen
jongeren geïnspireerd. En dat
in 22
landen verspreid over heel de wereld. Een
indrukwekkende impact.

Steve Mariotti, oprichter van
het NFTE-netwerk: “Mijn
leven veranderde toen ik
begon te praten met jongeren
over hoe en waarom mensen
ondernemingen
oprichten.
Deze jongeren begonnen hun
toekomst anders te zien.”

• Werk vinden
• Starten als zelfstandige
• Beslissen opnieuw te gaan studeren

Zorg er mee voor dat
zoveel mogelijk jongeren de
ondernemer worden van hun
eigen leven.
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YOUTHSTART, WERELDWIJD AANWEZIG
NFTE en YouthStart hebben ervoor gezorgd
dat miljoenen jongeren wereldwijd hun
talenten leerden kennen en ondernemer
werden van hun eigen leven.
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Hoe pakt YouthStart het aan?
YouthStart is er voor kortgeschoolde kanszoekende jongeren tussen 16 en 30 jaar die
geen werk hebben.
1. Eerst steken we veel energie en middelen in het vinden van kanszoekende jongeren
in heel België.
2. Voor hen organiseert YouthStart dan een achtdaagse training. De training is als een
kompas voor hun toekomstig professioneel leven.
3. Na de training volgen we onze jongeren op via samenwerking met organisaties die
hen verder begeleiden:
• in hun zoektocht naar een geschikte job
• in het maken van de juiste studiekeuze
• bij de opstart van een zelfstandige activiteit

De zoektocht naar kanszoekende jongeren
Er kruipt veel energie en middelen in het vinden van kanszoekende jongeren in heel
België. Deze jongeren zijn vaak het vertrouwen kwijt in school en officiële instanties. Het
is erg belangrijk om hun vertrouwen te winnen. We zoeken via de volgende kanalen:
De medewerkers van partnerbedrijven
Personeelsleden gaan in hun eigen netwerk op zoek naar kanszoekende jongeren.
Eenmaal gevonden, organiseren we de training in het bedrijf.
Het deeltijds beroepsonderwijs
We werken samen met centra voor deeltijds leren en werken (CLW). Bij hen verrichten
we preventief werk. De training bewijst zijn nut om jongeren te motiveren toch hun
diploma te halen.
Publieke en private organisaties die jongeren bereiken (VDAB, FOREM, ACTIRIS,
OCMW, e.a. )
Deze organisaties vinden de YouthStart training een meerwaarde voor hun jongeren.
Onze eigen campagnes
Via affiches, advertenties en social media rekruteren we jongeren voor de “open”
trainingen.
SCAN ME

www.dromersgezocht.be
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CHAHINE

YouthStart Ambassadeur, 25 jaar, Vorst

EEN TRAINING VOOR HET LEVEN

Tijdens de training kon ik mijn dromen echt concreet
maken. Ik leerde dat je erin moet geloven. Dat je er
ondanks je jonge leeftijd, achtergrond of ervaring kunt
geraken.

Tijdens de 8-daagse training ontdekken de jongeren hun talenten, krijgen
ze opnieuw zelfvertrouwen en ontwikkelen ze belangrijke competenties en
attitudes.
Voor de jongeren is de training gratis. We begeleiden hen in groepen van 10
tot 15 deelnemers. twee gekwalificeerde en dynamische trainers ontdekken
samen met hen hun potentieel en geven hen het vertrouwen om een eigen
droomproject uit te werken.
We zorgen ervoor dat elke deelnemer kan werken met een computer. Zo
scherpen we de digitale vaardigheden aan. Hiervoor ontvangen ze ook een
Digital Skills paspoort om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
Op de 8e dag, die we de certificatiedag noemen, presenteren de jongeren
hun bedrijfsidee en toekomstplan. Jongeren die de training afronden, krijgen
een certificaat powered by Antwerp Management School (AMS) en HEC Liège.

SCAN ME

Bekijk hier het filmpje van Chahine

SAKINA

YouthStart Ambassadeur, 27 jaar, Brussel
Voor mij was deze YouthStart training een
lichtpunt. Het gaf me die liefdevolle bubbel die
ik echt nodig had op dat moment. Ik zei tegen
mezelf: “Ja, ik ben werkloos, maar als ik morgen
iets wil opbouwen, kan ik dat. En ik weet waar ik
heen moet, kan en wil.”
Bekijk hier het filmpje van Sakina

SCAN ME

FEBE

YouthStart Ambassadeur, 21 jaar, Oudenaarde
Ik dacht altijd dat om een eigen bedrijf op te starten,
je vooral kapitaal nodig had. Maar bij YouthStart gaan
ze er echt vanuit dat vooral het idee, de filosofie en de
persoon erachter belangrijk is.

1

Ik leer mijn talenten
kennen en krijg meer
vertrouwen in mezelf
én anderen.

Ik scherp mijn
attitudes aan en leer
er nieuwe bij.

2

3

Ik pak mijn dromen
terug op. Mijn
droomproject krijgt
een naam.
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4

Ik begin mijn bedrijfsidee uit
te werken. Daar komen ook wat
cijfers bij te pas, maar met de
ondersteuning van mijn trainers
komt dat dik in orde!

5

SCAN ME

Bekijk hier het filmpje van Febe

6

7

Ik oefen op
presenteren. Dat
zal later zeker
nog van pas
komen!

Wat zijn mijn
sterktes & zwaktes
en die van mijn
project?

Ik verbeter mijn
digitale skills en leer
werken met computerprogramma’s

Wat wil ik doen na de
training? Hoe ziet mijn
toekomst eruit op korte
en lange termijn?
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8

Ik presenteer
mijn
droomproject.
Wat een
overwinning!

LAURENCE
Trainer sinds 6 jaar

De YouthStart training is een mooi avontuur. Je weet
nooit waar het je naartoe brengt. En het levert elke
keer weer mooie verrassingen op. Als trainer wil je
kwetsbare jongeren helpen om zich bewust te worden
van hun volledige potentieel en vele talenten.

OIHEBA

Trainer sinds 3 jaar

In de training laten we jongeren de talenten die ze
soms echt niet meer kennen naar voor schuiven. We
doen het op een creatieve, probleemoplossende
manier. De jongeren stellen zich kwetsbaar op door
naar een doel te werken. Dat gebeurt met vallen en
opstaan, soms met bloed, zweet en tranen. Naarmate de dagen vorderen groeien de jongeren én
de trainers naar elkaar toe. Samen met hen maken
we er een succeservaring van. We delen de kracht
zodat ze hun levenspad verder kunnen zetten.

MICHEL

Trainer sinds 13 jaar
Kanszoekende jongeren beseffen vaak niet welke
talenten ze hebben. Ze zijn op zoek naar eerlijke
kansen in de maatschappij. Maar vooral zoeken ze
naar zichzelf. De typische YouthStart-aanpak - warme
aandacht, open communicatie en stimulerende uitdagingen - heeft niet alleen mijn hart veroverd. Het
levert ook resultaat op.

Begeleiding na de training
Na de training helpen we de jongeren aan een gepast vervolgtraject gebaseerd op hun
interesses en ambities:
• Samen met SD Worx Staffing Solutions helpen we jongeren aan een traject naar
werk met voorrang voor onze sponsors.
• YouthStart wordt ondersteund door een 60-tal sponsorbedrijven waardoor we de
training gratis kunnen aanbieden aan kwetsbare jongeren. Deze bedrijven
hebben een hart voor onze organisatie en onze jongeren. Via de pagina achter
de QR-code kunnen jongeren bedrijven terugvinden die stages of jobs aanbieden.
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SCAN ME

SAKINA

YouthStart Ambassadeur, 27 jaar, Brussel
Vandaag ben ik aan het werk. Als sociaalculturele animatrice, bij een organisatie die ik
erg leuk vind. Eerst was ik daar stagiair, daarna
vrijwilliger, en nu werknemer. Ik heb mijn leven
terug opgebouwd, ik ben begonnen mezelf
te waarderen. Het heeft me terug een goed
zelfbeeld gegeven.
SCAN ME

73%

is

*

Bekijk hier het filmpje van Sakina

47,5

CHAHINE

YouthStart Ambassadeur, 25 jaar, Vorst

Sinds kort heb ik mijn eigen zaak. Mijn website
is bijna klaar. Wat ben ik blij dat ik dit mooi
project kan lanceren. Ik doe aan digitale
marketing en online redactie. Ook organiseer
ik met anderen professionele evenementen.
Ik ontmoet heel veel mensen die interesse
hebben in mijn project.

23,8

Natuurlijk heb ik ook twijfels. Maar ik besef
des te meer dat passie en ambitie een mens
typeren. Je kunt er je zelfs mee onderscheiden.

1, 7

Bekijk hier het filmpje van Chahine SCAN ME

FEBE

YouthStart Ambassadeur, 21 jaar, Oudenaarde
Het jaar nadat ik mijn koksdiploma haalde
en de YouthStart training volgde, ben ik
rechtspraktijk gaan studeren. Ik zit nu in mijn
tweede jaar. Ondertussen screen ik en audit
ik ook horecazaken op basis van Business
Intelligence, dat is iets dat helemaal in mijn
werkervaring ligt, in wat ik studeer, alles
waarmee ik mezelf omring.
Bekijk hier het filmpje van Febe
SCAN ME

12 -- 12

De besparing die deze activatie met zich meebrengt, is enorm:

Kost Training

Kost werkloze

€ 1000 / jongere éénmalig **

€ 33.443 / jongere jaarlijks **

YouthStart hanteert een
maximumkost
van € 10 000/training
voor 10 à 15 jongeren

Kost werkloosheidsuitkeringen,
uitgaven activering, begeleiding &
administratie en gederfde inkomsten
voor de staat

* De gemeten impact is gemiddeld 6 maanden na de training
**Bron: www.vacature.com
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... En nog meer impact van uw steun
Corona heeft een grote impact gehad op onze jongeren en de werking van YouthStart.
Maar ondanks alle uitdagingen hebben we heel wat betekend voor kanszoekende
jongeren in 2020.

689

Ons trainerskorps werd groter:
nieuwe trainers volgden een
opleiding. We hebben nu
gecertificeerde trainers

11
41

152

jongeren
namen deel aan de 8 daagse
YouthStart training.

medewerkers van onze sponsors en
partnerorganisaties zetten zich in als
vrijwilliger voor YouthStart.

65 75%

In 2020 telden we
sponsors en stichtingen die ons
financiële ondersteuning gaven

9677
In 22 jaar volgden al

van alle deelnemers
haalden na de
intensieve training
de eindmeet en
presenteerden hun businessplan voor
een adviesraad. Ze ontvingen een
certificaat.

41

Er verschenen
artikels over YouthStart in de pers

jongeren een training bij YouthStart.

82,1% van de jongeren is tevreden over de training en beschouwt de
training als een boost aan zelfvertrouwen!
Wat de jongeren zelf vinden dat ze vooral hebben opgestoken
tijdens de training?
Hun TOP 4!

Meer zelfvertrouwen
Ik kan meer dan ik dacht.

Ik zet dromen om in daden en weet wat nodig is om succesvol te
zijn op professioneel vlak.

Op 16 juli verscheen er een artikel in de pers dat Hare
Majesteit een bezoek bracht aan een zomerschool te
Ukkel, georganiseerd door YouthStart. Dat is een erg
grote motivatie voor de jongeren die bouwen aan hun
toekomst!
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Via een onafhankelijk onderzoek (VUB) bevragen we de jongeren na de training over de
begeleiding van YouthStart. We peilen naar onze impact, hun tevredenheid en vragen
hen welke kennis, vaardigheden en attitudes ze hebben verworven.

Meer doorzettingsvermogen

HOGE BESCHERMING

YouthStart staat onder de Hoge Bescherming van
Hare Majesteit de Koningin, een erg grote eer. Onze
missie en waarden liggen Hare Majesteit nauw aan het
hart.

Resultaten

Meer communicatieskills

Ik kan mezelf en mijn toekomstplan presenteren aan een publiek.

Meer zelfinzicht

Goede attitdues als werknemer of zelfstandige zijn erg belangrijk.
Hare Majesteit de Koningin
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Uw bedrijf en YouthStart

MARLEEN

U wilt met uw bedrijf ongetwijfeld positieve impact genereren in de samenleving. Het
belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt door niemand
meer betwist.
De ‘Sustainable Development Goals’ zijn daarbij voor steeds meer bedrijven een
leidraad.
Via Youthstart zorgt u voor:
SDG 1: bestrijding van armoede
SDG 2: geen honger
SDG 3: goede gezondheid en welbevinden

Sales Account Manager Citi
Als moeder van 2 kinderen besef ik hoe je
inzetten voor YouthStart een verruiming is voor
de geest. We staan als volwassenen te weinig
stil bij de moeilijkheden waarmee de jeugd op
de arbeidsmarkt te kampen heeft. YouthStart
geeft jongeren de kans om hun dromen een
vaste vorm te geven. De trainers van YouthStart
begeleiden de jongeren en wijzen hen op
mogelijke valkuilen in het “echte bedrijfsleven”.
Tijdens het bijwonen van een certificatie zie je
de motivatie en wilskracht van de jongeren om
hun doel in het leven te bereiken. Ik was en ben
nog steeds onder de indruk van hoeveel talent
er aanwezig is!

SDG 4: kwaliteitsvolle educatie van kanszoekende jongeren
SDG 5: gendergelijkheid

Uw medewerkers betrekken bij YouthStart

SDG 8: fatsoenlijk werk en economische groei

YouthStart biedt u en uw medewerkers een manier om u direct te engageren voor onze
kanszoekende jongeren.

SDG 10: bestrijding ongelijkheid

Via uw eigen medewerkers kunt u een rekruteringscampagne organiseren.
Ga samen met hen op zoek naar kanszoekende jongeren in uw buurt en biedt
ze een YouthStart training aan.

BART DE BONDT
CEO YouthStart

Investeren in YouthStart biedt u heel wat
voordelen die u in deze brochure kunt ontdekken.
Ook helpen wij uw bedrijf mee een aantal
SDG’s te realiseren: kwaliteitsvolle educatie,
inclusiviteit, diversiteit, werk en economische
groei, gendergelijkheid. YouthStart levert al 22
jaar bewijs van haar impact. Wij bieden u dus
een maatschappelijke investering met sterke
return.
Komt u mee aan boord?

Uw medewerkers krijgen de kans om jongeren te coachen door te zetelen
in adviesraad op de laatste trainingsdag: de ‘certificatiedag’. Ze geven elke
jongere waardevolle feedback over hun toekomstproject. Het engagement
neemt een halve dag in beslag. Uiteraard zijn andere werknemers ook welkom
als toeschouwer en supporter van de jongeren.
YouthStart zoekt steeds gemotiveerde trainers. We leiden ze op tot
YouthStart coach. Dit vraagt een grote tijdsinvestering. Iets voor uw deeltijdse
medewerkers of mensen die op pensioen gaan of zijn?
De expertise van uw medewerkers kan voor specifieke projecten van
YouthStart erg nuttig zijn
Personeelsleden kunnen ook hun talent inzetten en zelf geld inzamelen.
Dankzij hun inspanning kunnen we nog meer kanszoekende jongeren de
YouthStart training aanbieden.

SCAN ME
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Investeer in expeditie YouthStart

Wat biedt dit avontuur uw bedrijf?

Ga samen met ons het avontuur aan om zoveel mogelijk kanszoekende jongeren een
training aan te bieden. Een training voor 10-15 jongeren kost 10.000 euro. Hierin
zitten de kosten voor rekrutering, vergoedingen voor de trainers, didactisch materiaal,
organisatiekosten, coaching van trainers, kwaliteitszorg en begeleiding na de training.

Voor alle sponsors

Kies voor 1 van onderstaande sponsorformules
en neem het peterschap over 1 of meerdere trainingen.

10 JONGEREN
1 training

TERRA NOVA
Sponsorship

10.000 euro/jaar
3 jaar engagement

Het engagement van uw bedrijf straalt af op de hele samenleving. Werknemers, klanten, investeerders en media houden van een positief maatschappelijk
project
U kunt uw vacatures bekendmaken aan onze jongeren. Via onze eigen kanalen
of ons partnership met SD Worx Staffing Solutions.
U kunt een certificatie hosten in uw kantoren. Ontmoet onze kanszoekende
jongeren in uw bedrijf. Nadien is er ook een bedrijfsbezoek mogelijk en zelfs
‘a seat at the table’.
U kunt uw werknemers engageren voor YouthStart. Als lid van een adviesraad
of toeschouwer op een certificatie of als trainer helpen ze onze jongeren vooruit.
U krijgt visibiliteit. Op onze website, promotiemateriaal en evenementen bent u
aanwezig.

20-40 JONGEREN
2-4 trainingen

DISCOVERY
Sponsorship

20.000-40.000 euro/jaar
3 jaar engagement

Enkel voor Discovery en Belgica
Een rekruteringscampagne met uw bedrijf via uw eigen medewerkers. De gelegenheid om samen met uw eigen medewerkers op zoek te gaan naar kanszoekende jongeren in uw buurt. Zo creëert u uw eigen exclusieve YouthStart training.
Een supplementaire positieve impact op de maatschappij creëren. De mogelijkheid om samen met YouthStart een extra project te realiseren dat gelinkt is aan
uw CSR-ambities

BELGICA
Sponsorship

+50 JONGEREN
+5 trainingen
50.000 euro/jaar
3 jaar engagement

Terra Nova, Discovery en Belgica zijn drie expeditieschepen
die lang geleden onderzoek verrichtten op Antarctica.

- 18 -

Exclusieve netwerking met andere YouthStart sponsoren. Maak kennis met de
‘decision makers’ van onze andere sponsorbedrijven.

Enkel voor Belgica
Exclusieve visibiliteit bij massamedia campagnes van YouthStart. Het logo van
uw bedrijf op affiches en advertenties van onze nationale mediacampagne.
Mogelijkheid op een zetel in het bestuursorgaan. Bepaal mee de koers van expeditie YouthStart, samen met een groep geëngageerde ondernemers.
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Hoe gebruikt YouthStart uw financiële steun?

Ontmoet onze raad van bestuur

Onze inkomsten in 2020 bedroegen 1.159.263 euro. Voor de uitgaven in 2020 verwijzen
we naar de tabel hieronder.
Overzicht uitgaven YouthStart in 2020
Kosten trainingsprogramma

€ 915.372

Directe kosten training
Vergoedingen freelance trainers, didactisch materiaal, huur
trainingslokalen

€ 310.565

Personeelsinzet samenwerking sociale partners en
stadsbesturen in heel België

€ 100.319

Personeelsinzet coördinatie trainingen
Curriculum training, opleiding trainers, kwaliteitsborging en
logistieke organisatie trainingen

€ 238,448

Werkingskost trainingsprogramma
Aandeel totale kosten ICT, verzekeringen, transport team,
administratie en huur

€ 81.161

Inzet op sensibilisering en communicatie
Sensibilisering en rekrutering jongeren, informeren stakeholders
over resultaten trainingsprogramma

€ 106.564

Werkingskost sensibilisering en communicatie
Consultancy, aandeel kosten ICT, verzekeringen, transport team,
administratie en huur

€ 78.315

Kost fundraising en algemeen beheer

€ 239.667

Personeelsinzet fundraising en externe boekhouder

€ 193.268

Werkingskost fundraising en algemeen beheer
Aandeel kosten ICT, verzekeringen, transport team,
administratie en huur
Totaal uitgaven

€ 46.399
€ 1.155.039

• 79,25% van de middelen gaat naar de doelstelling van YouthStart. De
overheadkosten bedragen 20,75%. YouthStart heeft als doel om de overhead
maximaal op 20% te houden. Het licht hoger aandeel in 2020 (0,75%) heeft te
maken met een tijdelijke verhoogde inzet op fundraising.
• YouthStart sluit het jaar 2020 af met een licht positief resultaat van 4.225 euro.
• De uitgebreide jaarrekening en het bijbehorende auditverslag kunt u verkrijgen
op eenvoudige aanvraag.
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Alexander Dewulf
Sonepar

Paul Lembrechts
YUN

Sylvie Geuten
Mitiska

Stefanie Malfait
Degroof Petercam

Harry Van Donink
KPMG

Frédéric
Vandenberghe
McKinsey
& Company

Patrick Rottiers
EY

Gaëtan Hannecart
Bart De Smet
Président du CA YouthStart
Ageas
Matexi NV

Filip Dierckx
SD Worx

Anne Vezina
Anne Vezina Strategies

Lena Bondue
YouthStart Ambassador

HEEFT U NOG VRAGEN?
Bart De Bondt
Algemeen directeur
+32 475 30 17 66
bart.debondt@youthstart.be

Lena Bondue
YouthStart Ambassador
lena.bondue@youthstart.be
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SUPPORTING PARTNERS

TERRA NOVA SPONSORS

DISCOVERY SPONSORS

BELGICA SPONSORS

OUR SPONSORS

