CONCEPT NOTE

LAAT JE HOREN EN MAAK EEN
VERSCHIL!
DOE MEE MET HET A2G NL
JONGERENTEAM!

Wat? / ACT2gether Nederland Jongerenteam
ACT2gether Nederland (A2G NL) is een sociale beweging, geïnitieerd door de Learning for Wellbeing Foundation,(L4WB-foundation) die streeft naar een wereld waarin mensen van alle
generaties als competente en gelijkwaardige partners samenwerken om tot oplossingen te komen
van maatschappelijke problemen. Zodat de stem van kinderen en jongeren ook gehoord wordt in
zaken die van invloed zijn op hun leven, nu en in de toekomst.
Voor A2G NL zijn wij bezig met het opzetten van een jongerenteam dat gaat helpen met het
versterken van de A2G sociale beweging in Nederland. Dit jongerenteam zal een belangrijke stem
hebben in activiteiten die we met A2G in Nederland willen opzetten en uitvoeren, samen met
volwassen - internationale - collega’s van de L4WB-foundation. Verder zullen de leden van het
jongerenteam trainingen en workshops krijgen om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
(vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen), leren hoe je een holistische kijk op jezelf en de
ander op kan bouwen, en leren over jouw unieke plek en talenten in de samenleving. Verder leer
je vaardigheden om een project op te zetten samen met jongeren en volwassenen als onderdeel
van A2G NL.
Mocht je dit wat lijken, kun je later een training krijgen om zelf workshops te geven bij bedrijven,
gemeenten en NGO’s om hen te leren hoe ze kinderen en jongeren actief en gelijkwaardig bij hun
werk en in hun projecten kunnen betrekken. De samenwerking tussen generaties staat centraal in
al deze activiteiten: je zult dus niet werken vóór volwassenen, maar zelf de creatieve vormgever,
coördinator of netwerker zijn, samen mét volwassenen.
De eerste grote activiteit waarmee het jongerenteam mogelijk aan de slag gaat, is 2GetherLAND
Nederland 2022: een meerdaags evenement waar kinderen, jongeren (vanaf 12 jaar) en
volwassenen samenkomen om met elkaar in de praktijk te ervaren wat het is om als gelijkwaardige
partners naar elkaar te luisteren, van en met elkaar te leren en samen te leven.

De jongeren! Jij DUS!
Voor dit jongerenteam zijn wij op zoek naar 8 jongeren tussen 16 en 25 jaar, die gemotiveerd zijn
om zich in te zetten voor een betere wereld. Binnen het jongerenteam is er veel veel vrijheid om
ook jouw interesses en vaardigheden in te brengen.
Om als een hecht team met elkaar samen te werken, zullen we om de week online calls inplannen,
waar we groepsactiviteiten zullen hebben. Dit wordt ook de plek voor vragen en updates over jullie
projecten en activiteiten. De bedoeling is om met het jongerenteam ook een paar keer per jaar in
levende lijve samen te komen, om elkaar beter te leren kennen, om te gaan met de groepsdynamiek
en plezier te hebben.

Een unieke kans voor jou…
Dit team biedt jou een unieke kans voor innerlijke, persoonlijke groei en natuurlijk ook een plek
met heel veel plezier. Het traject begint met een weekend (van vrijdag- tot zondagmiddag) waarin
we samenkomende een training krijgen. De data hiervoor zullen we in overleg met jullie prikken.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om deel uit te maken het internationale A2G Jeugdteam, dat
ook internationale projecten coördineert. Bij voorbeeld het project ‘Global Voices’ dat op onze
Instagram te volgen is: @weact2gether!
Verder zal je ook samenwerken met de Learning for Well-being foundation, een Nederlandse
stichting die zich al ruim 20 jaar inzet voor een betere wereld, met een internationaal team van
medewerkers en projecten.
Dit is een unieke kans om:
• je CV op te bouwen met betekenisvolle vaardigheden en ervaring
• Een netwerk op te bouwen met potentiële werkgevers;
• Trainingen te volgen met bijbehorende certificatie;
• Vaardigheden te ontwikkelen zoals projectontwikkeling, organisatietalent, netwerken,
financiële planning, teambuilding- en communicatievaardigheden, en nog veel meer!
Is dit iets voor jou? Solliciteer dan nu hier
(Deadline 1 april).
Voor vragen kan je
fenne@learningforwellbeing.org mailen

