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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!

BEDANKT
Aan iedereen die deze brochure heeft mogelijk gemaakt.

WELKOM BIJ YOUTHSTART! 
De talrijke ondernemers en ondernemingen die YouthStart reeds 
24 jaar steunen, geloven dat elke jongere talenten heeft, ongeacht 
zijn of haar achtergrond. Maar soms hebben deze jongeren een 
duwtje nodig om hun eigen talenten te ontdekken…

YouthStart begeleidt daarom kwetsbare jongeren tussen 16 en 30 
jaar in heel België. Jongeren die veelal als NEET (Not in Education, 
Employment or Training) zoekende zijn.

Via de 8-daagse YouthStart training in ondernemerschap helpt 
YouthStart NEET-jongeren om hun zelfvertrouwen terug te vinden 
en positiever naar de toekomst te kijken zodat ze de ondernemer 
van hun eigen leven worden. Concreet betekent dit terug aansluiten 
op het onderwijs, aan de slag gaan als werknemer of een eigen 
zelfstandige activiteit opstarten. Dat is waar YouthStart voor staat.

Een gedreven YouthStart team, gepassioneerde YouthStart 
coaches, en de steun van talrijke ondernemers, ondernemingen en 
partners zijn cruciaal om die NEET-jongeren die ontdekkingstocht 
te kunnen aanbieden. 

In deze brochure verneemt u hoe Zoë, Shauni en David dankzij 
YouthStart hun talenten hebben ontdekt en aan de slag zijn gegaan 
om hun eigen toekomstdroom te realiseren.

Samen kunnen we heel veel betekenen voor de nog 
steeds zeer talrijke NEET jongeren die België telt. 

Uw inzet en steun laten YouthStart toe om dit waar te maken.

Alvast dank, 
Gaëtan Hannecart 
Voorzitter YouthStart Belgium v.z.w.
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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.

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.

* 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

ZOË
YouthStarter, 19 jaar, Leuven

Ik ben afgestudeerd van de middelbare school en 
ik wist totaal niet wat ik wou doen. Daarom heb 
ik een tussenjaar genomen om dan verder na te 
denken over: “Wat zijn mijn passies? Wat zijn mijn 
interesses? Wat kan ik doen met die interesses en 
passies?” En dan ben ik op beginnen zoeken, echt 
hopeloos, op het internet: “Wat moet ik doen met 
mijn leven? Ik weet echt niet wat te doen, help!” En 
toen ben ik op YouthStart gekomen.

DAVID
YouthStarter, 26 jaar, Brussel

Voor YouthStart, had ik eigenlijk geen passies. 
School interesseerde me niet echt. Ik ging niet naar 
de lessen en  Ik sloeg veel lessen over. Ik had ook 
bijna geen huiswerk. Dus dat hielp niet echt om te 
slagen op het einde van het jaar. Ik ben gestopt met 
mijn middelbare school omdat ik snel werk wilde 
vinden. Daarom heb ik een opleiding “bouwen en 
renoveren” gevolgd. 
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SHAUNI
YouthStarter, 28 jaar, Waregem

Ik wist niet zo goed wat ik wou doen in het leven. 
Dus ik heb al heel wat verschillende werkervaringen 
opgedaan. Helaas ben ik twee jaar geleden thuis 
beland met een burnout, op 27-jarige leeftijd. De 
YouthStart training is op mijn pad gekomen in maart 
2021. En dat was een periode waarvan ik dacht: 
“Oké, ik ga opnieuw kijken om vooruit te gaan, om 

terug nieuwe stappen te zetten in het leven.”

Bekijk hier het filmpje van David

Bekijk hier het filmpje van Shauni

SCAN ME

SCAN ME

Bekijk hier het filmpje van ZoëSCAN ME

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 jaarlijks 33.343 euro***.



DE VISIE EN DE MISSIE VAN 
YOUTHSTART

Via YouthStart krijgen  kanszoekende 
jongeren zelfvertrouwen  en ontwikkelen ze  
ondernemingszin. 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: 

• 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.

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. YouthStart is  er voor 
kortgeschoolde* jongeren tussen 16 en 30 die geen werk hebben. Dit is de meest 
kwetsbare groep onder de NEET jongeren. In België zijn er meer dan 70,000!

* 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 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 NFTE-
programma aanbiedt. 

2021 Ondertussen heeft het NFTE-
programma 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.”

NFTE en YouthStart hebben ervoor gezorgd 
dat meer dan een miljoen jongeren 
wereldwijd hun talenten leerden kennen en 
ondernemer werden van hun eigen leven.

YOUTHSTART, WERELDWIJD AANWEZIG
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HOGE BESCHERMING
Soms brengt  Hare Majesteit de Koningin een bezoek aan 
een YouthStart training. Dat is een erg grote motivatie 
voor de jongeren die bouwen aan hun toekomst!

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



HOE PAKT YOUTHSTART HET AAN?
YouthStart is er voor kortgeschoolde kanszoekende jongeren tussen 16 en 30 jaar die 
geen werk hebben.

Eerst steken we veel energie en middelen in het  zoeken en motiveren van 
kanszoekende jongeren in België om van ons aanbod gebruik te maken.  De 
jongeren hebben immers zoveel zaken aan het hoofd, dat investeren in hun 
toekomst veraf lijkt. 

Voor hen organiseert YouthStart dan een achtdaagse training. De training werkt 
als een kompas voor hun toekomstig professioneel leven. 

Na de training volgen we onze jongeren op via samenwerking met organisaties 
die hen, wanneer ze dat wensen, verder begeleiden in hun zoektocht naar een 
geschikte job of  het maken van de juiste studiekeuze. 

En voor de jongeren die zich willen vestigen als ondernemer werd er in 2021 een 
nieuwe VZW opgericht die hen gratis krediet verschaft en ook persoonlijke coaching 
voorziet gedurende de duurtijd van het krediet: het YouthStart Entrepreneurship Fund. 

1.

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 krijgen instroom via de volgende 
kanalen:

• Het grote publiek via mediacampagnes.  
• Personeelsleden van sponsors die in hun eigen netwerk vaak kanszoekende 
 jongeren kennen. Eenmaal gevonden, kunnen we- indien gewenst - de YouthStart 
 training organiseren  in het bedrijf.
• 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, Duo for a Job, Armen Tekort, e.a. ). Deze organisaties vinden  
 de YouthStart training een meerwaarde voor hun jongeren.
• Via affiches, advertenties en social media spreken we  de NEET jongeren  
 rechtstreeks aan en motiveren we ze om zichzelf in te schrijven voor de  training.
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SCAN MEwww.youthstart.be

2.

3.



EEN TRAINING VOOR HET LEVEN
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 coaches 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 waardoor we ze klaarstomen 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. 
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SHAUNI
YouthStarter, 28 jaar, Waregem

YouthStart heeft mij geholpen om sterker uit mijn burn 
out te komen, om nieuwe inzichten te krijgen.  Ze hebben 
mij ook geholpen om mijn dromen uit te splitsen en om 
te kijken wat haalbaar is. 

DAVID
YouthStarter, 26 jaar, Brussel

YouthStart was een zeer lonende ervaring en heeft ons 
doen beseffen waartoe we in staat zijn. Het voelde alsof 
we écht onder vrienden waren, het was helemaal geen 
klassieke opleiding waarbij de instructies op een bord 
werden gezet en we het gewoon moesten volgen. Er 
was ruimte voor discussie, zodat we ons project konden 

verbeteren. Het was enorm verrijkend! 

Bekijk hier het filmpje van Shauni

Bekijk hier het filmpje van David SCAN ME

SCAN ME

Tijdens de training:
• Leren de jongeren hun talenten kennen
• Ontwikkelen ze hun eigen project
• Scherpen ze hun basiskennis en vaardigheden aan (digital skills, soft- en hard skills)
• Ontdekken ze wat hun sterktes & zwaktes zijn
• Leren ze zichzelf en hun project presenteren
• Komen ze te weten wat ze onmiddellijk en in de toekomst willen doen

De 8-daagse training wordt gespreid over 2 à 3 weken en de dagen zijn op volgende 
manier ingedeeld:

• Dag 1 & 2: Zoektocht naar wie ik ben en wat mijn talenten zijn.
• Dag 3 & 4: Ik kies mijn droomproject en ga ermee aan de slag als ondernemer.
• Dag 5: Het versterken van de sterktes en het leren omgaan met de zwaktes van  
    mijn project.
• Dag 6: Mijn toekomst krijgt concreet vorm. Ik weet wat ik wil doen met mijn leven.
• Dag 7: Ik leer mezelf alsook mijn project te presenteren.
• Dag 8: Ik presenteer mijn droomproject voor een publiek en ontvang het YouthStart  
   certificaat: missie geslaagd!

ZOË
YouthStarter, 19 jaar, Leuven

Ik had altijd het idee in mijn hoofd: “In kunst, daar zit geen 
toekomst in, ik ga daarmee nooit geld kunnen verdienen.” 
Maar zij hebben mij echt de hoop gegeven om daar wel 
iets mee te doen.

Bekijk hier het filmpje van Zoë
SCAN ME



BEGELEIDING NA DE TRAINING
Na de training helpen we de jongeren aan een gepast vervolgtraject gebaseerd op hun 
interesses en ambities:

• Jongeren die na de YouthStart training willen starten als ondernemer, kunnen steun  
 verkrijgen van de vzw YouthStart Entrepreneurship Fund. Deze vzw werd speciaal  
 opgericht om jongeren met een sterk businessplan een renteloos krediet te  
 verschaffen alsook coaching tijdens de duurtijd van het krediet
• Sommige van de sponsors die YouthStart  ondersteunen, hebben vacatures die gefit  
 zijn voor onze jongeren zonder diploma maar met de juiste attitudes. 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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MICHEL
YouthStart coach 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. 

MURIEL
YouthStart coach sinds 8 jaar

De YouthStart training schijnt een licht op jongeren die 
vaak vergeten worden, soms zelfs onzichtbaar zijn. Door 
naar hen te luisteren en hen te vertrouwen, creëren we 
een ruimte waarin zij zichzelf essentiële vragen kunnen 
stellen: Wat voor leven wil ik? Wat is het belangrijkste 
voor mij? Eens ze hun visie hebben ontwikkeld, kunnen 
de basisprincipes van het ondernemerschap hen helpen 
om een plan op te stellen om hen te begeleiden naar 
het leven dat ze willen. Intussen bezorgen zij ons, de 
coaches, steeds prachtige ontmoetingen en lessen in 
moed, vastberadenheid, authenticiteit en vrijgevigheid. 

CANDY
YouthStart coach sinds 6 jaar

Youthstart is voor mij een waardevolle organisatie in 
onze maatschappij. De Youthstart-coaches geloven 
in het potentieel van kwetsbare jongeren. Op een 
verbindende manier bekijken de coaches samen met de 
jongeren hun droomplan van dichtbij. De kleine en grote 
succesverhalen die ze door hun eigen inzet ervaren, 
geeft hen een boost. Een boost dat hen inspireert in hun 
volgende stappen op hun levenspad.
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SHAUNI
YouthStarter, 29 jaar, Waregem

Ik heb tijdens de YouthStart training bijna heel 
mijn project uitgewerkt: “Waar moet ik beginnen? 
Naar waar moet ik gaan? Wie heb ik nodig? Wat 
heb ik nodig?” Daarna ben ik onmiddellijk aan de 
slag gegaan met stappen te ondernemen om mijn 

droom waar te maken.

Ondertussen ben ik sinds 6 september gestart met 
mijn eigen zaak als schoonheidsspecialiste. Ik heb 
al wat vaste klanten, maar blijf alles op alles zetten 

om te groeien!

DAVID
YouthStarter, 26 jaar, Brussel

Na de YouthStart training ben ik een studie tot 
ergotherapeut gaan volgen, die ik met succes heb 
afgerond. Daarna besloot ik niet in loondienst te 
gaan werken. Ik opende mijn eigen praktijk. 

Tijdens de YouthStart training moedigde de 
coaches ons aan om « te durven en ervoor te  
gaan », en dat doe ik nog steeds! Dank je, 
YouthStart! 

Bekijk hier het filmpje van David
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Bekijk hier het filmpje van Shauni

Bekijk hier het filmpje van Zoë

€ 33.443 / jongere jaarlijks *

Kost werkloosheidsuitkeringen, 
uitgaven activering, begeleiding & 

administratie en gederfde inkomsten 
voor de staat

Kost werkloze

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

€ 1000 / jongere éénmalig *

YouthStart hanteert een
 maximumkost 

van € 10 000/training
voor 10 à 15 jongeren

Kost training
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**Bron: www.vacature.com
This page has been designed using resources from Flaticon.com
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ZOË
YouthStarter, 19 jaar, Leuven

Ik studeer momenteel concept artist bij Syntra. Ik 
heb ook een expositie gedaan, en verder ga ik op 
instagram en online veel posten zodat ik online ook 
die exposure krijg.

Ik had die expositie, die ik nu heb gedaan, zeker 
nooit gedaan zonder YouthStart. Ik had dat 
zelfvertrouwen nooit gehad! 

HET RESULTAAT? IMPACT!
Elk jaar verrichten wij samen met VUB een impactstudie. In 2021 bleek hieruit dat 
onmiddellijk na de training de helft van de voor de training nog inactieve jongeren 
geactiveerd (47%) zijn. Dat percentage stijgt naar 61% gemiddeld 6 maanden na de 
training. Tevens mooi nieuws is dat de VUB meting bevestigt dat de activeringsgraad 
bij YouthStart alumni hoog blijft op langere termijn en zelfs stijgt naar 77%. 61% van 
de jongeren heeft werk gevonden dat bij hem of haar past, 11% studeert verder en 5% 
heeft beslist om zelfstandige te worden.

61%Gemiddeld 6 maanden na de training

47%Onmiddellijk na de training

77%Meer dan 1 jaar na de training

61% 11% 5%
vond een job ging (terug) naar school werd zelfstandige



... EN NOG MEER IMPACT DANKZIJ 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 2021. 

1093
 namen deel aan de 8-daagse 

YouthStart training. 

 jongeren 

71%
van alle deelnemers 
haalden na de 
intensieve training 
de eindmeet en 

presenteerden hun businessplan voor een 
jury Ze ontvingen een certificaat. 

Ons team van coaches werd groter: 
nieuwe coaches volgden een
opleiding. We hebben nu 
gecertificeerde coaches.80

30

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

Van 1998 tot en met 2021 volgden al

10 758
jongeren een training bij YouthStart.

Onze website had in het totaal
bezoekers82 571
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Wat de jongeren zelf vinden dat ze vooral hebben opgestoken  
tijdens de training?  

Hun TOP 4!

Meer zelfvertrouwen
Ik kan meer dan ik dacht.

Meer zelfinzicht
Goede attitudes als werknemer of zelfstandige zijn erg belangrijk.

Luisteren naar wat me motiveert/drijft
Ik heb de capaciteiten om mijn passies tot realiteit te maken.

Meer ondernemingszin
Ik heb alles in me om ondernemend te zijn in mijn leven.

RESULTATEN
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. 
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77% van de jongeren is tevreden over de training en beschouwt de 
training als een boost aan zelfvertrouwen!

In 2021 telden we 
sponsors en stichtingen die ons 
financiële ondersteuning gaven:

80
45 25 10zilver goud platinum

+26%
+17%

+38%
Facebook volgers

Instagram volgers

LinkedIn volgers

408Er werden  jongeren via onze 
website uitgenodigd door mensen uit hun 

omgeving om de training te volgen. 



UW BEDRIJF EN YOUTHSTART
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: 

BART DE BONDT
CEO YouthStart

Investeren in YouthStart biedt u heel wat 
voordelen die u in deze brochure kunt ontdekken. 
YouthStart levert al 24 jaar bewijs van haar 
impact. En omdat elk jaar meer jongeren onze 
training willen volgen, hebben we ook extra 
steun nodig van sociaal betrokken ondernemers 
zoals u die zoeken naar een maatschappelijke 
investering met een ijzersterke bewezen return. 

Komt u mee aan boord?

NICO DAENENS
CEO Group Daenens

Als fiere sponsor van Youthstart en jurylid heb ik 
mogen ervaren hoe veerkrachtig jongeren wel zijn, 
wat hun achtergrond ook is. Dankzij de training 
van Youthstart heb ik met eigen ogen kunnen zien 
hoe elke jongere een enorme evolutie doormaakte 
op nog geen maand tijd. Dit maakte een diepe 
indruk op mij en doet enorm deugd. Ik herken 
mezelf daarin. Ze ontdekten hun talenten en willen 
er echt iets mee gaan doen dat ook verder vorm 
kan geven aan hun leven. Top! Ik wil ook graag 
meer aandacht besteden aan het natraject van 
elke jongere die het certificaat behaald heeft. Hoe 
gaat het verder met hen? Waar kunnen we nog 
meer helpen? Ik geloof sterk in de kracht van elke 
jongere en wil graag helpen om hun realistische 
dromen waar te maken.

UW MEDEWERKERS BETREKKEN BIJ YOUTHSTART 
YouthStart biedt u en uw medewerkers een manier om u direct te engageren voor onze 
kanszoekende jongeren.

• Uw medewerkers krijgen de kans om jongeren te coachen door te zetelen in de  
 jury op de laatste trainingsdag: de ‘certificatiedag’.  Ze geven elke jongere  
 waardevolle feedback over hun toekomstproject. Dit engagement neemt een  
 halve dag in beslag.
• Uw medewerkers kunnen ook deelnemen aan de certificatie als publiek. Wij noemen  
 ze dan ‘career boosters’ omdat ze vaak na de presentaties contact leggen met de  
 jongeren en met hen van gedachten wisselen. Ze geven advies over  
 hun project, delen ervaringen of brengen jongeren zelfs in contact  
 met mensen die hen kunnen ondersteunen bij hun project. 
• U kunt indien u dat wenst zelfs de presentaties live streamen op uw intranet zodat  
 al uw medewerkers kunnen kijken.
• Via uw eigen medewerkers kunt u een rekruteringscampagne organiseren. Ga  
 samen met  hen op zoek naar kanszoekende jongeren in hun familie of buurt en biedt  
 ze een YouthStart training aan. Dit kan al dan niet in combinatie met een exclusieve  
 training binnen uw bedrijf. 
• YouthStart zoekt steeds gemotiveerde coaches. 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?

SDG 1: bestrijding van armoede

SDG 2: geen honger

SDG 8: fatsoenlijk werk en economische groei 

SDG 10: bestrijding ongelijkheid

SDG 5: gendergelijkheid 

SDG 4: kwaliteitsvolle educatie van kanszoekende jongeren

SDG 3: goede gezondheid en welbevinden
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INVESTEER IN YOUTHSTART
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 coaches, didactisch materiaal, 
organisatiekosten, coaching van coaches, kwaliteitszorg en begeleiding na de training.

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

ZILVER
Sponsorship

10 JONGEREN
1 training

10.000 euro/jaar
3 jaar engagement

GOUD
Sponsorship

20-40 JONGEREN
2-4 trainingen

20.000-40.000 euro/jaar
 3 jaar engagement

PLATINUM
Sponsorship

+50 JONGEREN
+5 trainingen

vanaf 50.000 euro/jaar
3 jaar engagement
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ZILVER GOUD PLATINUM

Investering Vanaf 10k Tussen 20-40k +50k

Impact 10 jongeren 20-40 jongeren 50 jongeren

Maatschappelijk engagement  
geeft boost aan bedrijfsimago

Vacatures bekendmaken aan jongeren 
op onze website

Employee engagement: 
Jurylid , career booster, etc.

Ondersteuning door onze 
communicatie consultants

Een certificatie hosten  
in uw kantoren

Visibiliteit op website en 
communicatiemateriaal YouthStart

Uw werknemers kunnen jongeren 
uitnodigen voor onze training

Rekruteringscampange voor 
exclusieve YouthStart training

Extra YouthStart project  
gelinkt aan uw CSR ambities

Exclusieve netwerking met  
andere YouthStart sponsors

Ondersteuning door middel van  
CSR-expertise en best practices

 Mogelijkheid op een kandidaat 
voor het bestuursorgaan passend 

binnen de op dat moment geldende 
toegangscriteria
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WAT BIEDT DIT AVONTUUR UW BEDRIJF?



Overzicht uitgaven YouthStart in 2021

Kosten trainingsprogramma

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

Personeelsinzet samenwerking sociale partners
Samenwerkingen met sociale organisaties en stadsbesturen in 
heel België 

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

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

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

Werkingskost sensibilisering en communicatie
Communicatie budget, consultancy, events, aandeel kosten ICT, 
verzekeringen, transport team, administratie en huur

Kost fundraising en algemeen beheer

Personeelsinzet fundraising en externe boekhouder 

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

Totaal uitgaven

€981,619

 
 

€457,368

 
 

€98,032 

 
€325,397 

 

€100,822 
 

€130,931 
 

€123,149

€184,603

€149,101

 
€35,502

€1,420,302

HOE GEBRUIKT YOUTHSTART 
UW FINANCIËLE STEUN?

• 87% van de middelen gaat naar de doelstelling van YouthStart. De overheadkosten  
 bedragen 13%. YouthStart heeft als doel om de overhead maximaal op  20% te  
 houden. 
• YouthStart sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat van 3.734,14 euro. Dit  
 dankzij de trouwe steun van onze sponsors, gekoppeld aan een aantal weggevallen  
 trainingen omwille van Corona.
• De uitgebreide jaarrekening en het bijbehorende auditverslag kunt u verkrijgen op  
 eenvoudige aanvraag.
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Filip Dierckx
SD Worx

Nico Daenens
Group Daenens

Frédéric Vandenberghe
McKinsey & Company

Bart De Smet
Ageas

Lena Bondue
YouthStart Ambassador

Sylvie Geuten
Mitiska

ONTMOET ONZE RAAD VAN BESTUUR

HEEFT U NOG VRAGEN?
Bart De Bondt

CEO
+32 475 30 17 66 

bart.debondt@youthstart.be

Lena Bondue
YouthStart Ambassador

lena.bondue@youthstart.be

Catherine Mosbeux
Fundraising & Partnership Manager

+32 494 60 73 93 
catherine.mosbeux@youthstart.be
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Gaëtan Hannecart
Voorzitter YouthStart

Matexi NV

Saskia Schatteman
VAR

Patrick Rottiers
EY

Harry Van Donink 
KPMG
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ZILVER

* beheerd door de Koning Boudewijnstichting

PLATINUM

GOUD

ONZE SPONSORS
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