ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTES

CAPELLE AAN DE IJSSEL
DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT
EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA

Life Goals behartigt de belangen van kwetsbare
mensen en zorgt voor de uitvoering van

LEIDEN

sportprogramma’s. Wij kloppen aan bij de landelijke

NIJKERK

overheid om aandacht te vragen voor sociale

NIJMEGEN

ongelijkheid en kwetsbaarheid. We ontwikkelen
landelijke projecten die wij uitvoeren in samenwerking

NOORD-VELUWE

met gemeenten.

PURMEREND

Klik op een gemeente om te zien welke projecten/

SMALLINGERLAND

programma’s wij samen met hen uitvoeren.

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

ALKMAAR
Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA

CAPELLE AAN DE IJSSEL
DEN BOSCH
DEN HAAG
ALKMAAR

DORDRECHT
EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA
LEIDEN

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen met
sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het concept positieve gezondheid
centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen: ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering
voor Buurtsportcoaches (of andere coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als
gemeente toegang tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

NIJKERK

SET YOUR LIFE GOALS

PURMEREND

Iets goeds doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd je eigen talenten
ontdekken. Dat is bedoeling van de MDT, de maatschappelijke diensttijd. Waarom niet via de sport? Set
Your Life Goals biedt kwetsbare jongeren een kans om met sport het verschil te maken en te werken aan
hun eigen toekomst. Ruim 360 jongeren uit verschillende gemeenten kunnen de komende jaren kiezen
voor een MDT bij Set Your Life Goals. Kijk op www.setyourlifegoals.nl.

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT

AMERSFOORT
Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

EMMEN
ENSCHEDE
AMERSFOORT

GOUDA
LEIDEN
NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

AMSTERDAM
Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen met sport voor kwetsbare
doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan
uit twee elementen: ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere coaches) over
kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke
effect van het programma en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

SET YOUR LIFE GOALS

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT
EMMEN
ENSCHEDE
AMSTERDAM

GOUDA
LEIDEN
NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE

Iets goeds doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd je eigen talenten ontdekken. Dat is bedoeling
van de MDT, de maatschappelijke diensttijd. Waarom niet via de sport? Set Your Life Goals biedt kwetsbare jongeren
een kans om met sport het verschil te maken en te werken aan hun eigen toekomst. Ruim 360 jongeren uit verschillende
gemeenten kunnen de komende jaren kiezen voor een MDT bij Set Your Life Goals. Kijk op www.setyourlifegoals.nl.

PURMEREND

ACTIEPROGRAMMA DAK- EN THUISLOZE JONGEREN

UTRECHT

In 2019 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Actieprogramma Dak- en Thuisloze
Jongeren. Het actieplan gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, heeft
recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie. Het
Actieprogramma streeft naar een forse vermindering van het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27) in Nederland.
Nadrukkelijk wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren.

SMALLINGERLAND

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

APELDOORN
Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT
EMMEN
ENSCHEDE
APELDOORN

GOUDA
LEIDEN
NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT

BERGEN OP ZOOM

EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA

Voert de volgende activiteiten uit:

LEIDEN

STRUCTUREEL PROGRAMMA

NIJKERK

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
PURMEREND

SET YOUR LIFE GOALS
Iets goeds doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd je eigen
talenten ontdekken. Dat is bedoeling van de MDT, de maatschappelijke diensttijd.
Waarom niet via de sport? Set Your Life Goals biedt kwetsbare jongeren een kans
om met sport het verschil te maken en te werken aan hun eigen toekomst. Ruim 360
jongeren uit verschillende gemeenten kunnen de komende jaren kiezen voor een MDT
bij Set Your Life Goals. Kijk op www.setyourlifegoals.nl.

SMALLINGERLAND
BERGEN OP ZOOM

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT

CAPELLE AAN DE IJSSEL

EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA

Voert de volgende activiteiten uit:

LEIDEN

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor sociale
initiatieven. Alleen is het aantonen van een ontwikkeling vaak lastig. Net als het
‘hard maken’ van resultaten. Met de monitor die Life Goals heeft ontwikkeld is het
wel mogelijk resultaten hard te maken. Het monitoringsprogramma is ontworpen om
de maatschappelijk impact van sociale initiatieven in kaart te brengen. Coaches en
begeleiders kunnen de inspanningen en resultaten van deelnemers real-time volgen.
Gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen kunnen na
afloop van het programma een rapportage met harde data ontvangen.

NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
CAPELLE AAN DE IJSSEL

PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT

DEN BOSCH

EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA

Voert de volgende activiteiten uit:

LEIDEN

STRUCTUREEL PROGRAMMA

NIJKERK

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
DEN BOSCH

PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT

DEN HAAG

EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA

Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

LEIDEN
DEN HAAG

NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT

DORDRECHT

EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA

Voert de volgende activiteiten uit:

LEIDEN

STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen met sport voor kwetsbare
doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan
uit twee elementen: ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere coaches) over
kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke
effect van het programma en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

ACTIEPROGRAMMA DAK- EN THUISLOZE JONGEREN
In 2019 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Actieprogramma Dak- en Thuisloze
Jongeren. Het actieplan gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, heeft
recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie. Het
Actieprogramma streeft naar een forse vermindering van het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27) in Nederland.
Nadrukkelijk wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor sociale initiatieven. Alleen is het aantonen
van een ontwikkeling vaak lastig. Net als het ‘hard maken’ van resultaten. Met de monitor die Life Goals heeft ontwikkeld
is het wel mogelijk resultaten hard te maken. Het monitoringsprogramma is ontworpen om de maatschappelijk impact van
sociale initiatieven in kaart te brengen. Coaches en begeleiders kunnen de inspanningen en resultaten van deelnemers
real-time volgen. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen kunnen na afloop van het
programma een rapportage met harde data ontvangen.

NIJKERK

NIJMEGEN
DORDRECHT

NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

EMMEN

Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

CAPELLE AAN DE IJSSEL
DEN BOSCH
EMMEN

DEN HAAG
DORDRECHT
EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA
LEIDEN
NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

ENSCHEDE
Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen met sport voor kwetsbare
doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan
uit twee elementen: ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere coaches) over
kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke
effect van het programma en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

SET YOUR LIFE GOALS

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT
EMMEN
ENSCHEDE
ENSCHEDE

GOUDA
LEIDEN
NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE

Iets goeds doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd je eigen talenten ontdekken. Dat is bedoeling
van de MDT, de maatschappelijke diensttijd. Waarom niet via de sport? Set Your Life Goals biedt kwetsbare jongeren
een kans om met sport het verschil te maken en te werken aan hun eigen toekomst. Ruim 360 jongeren uit verschillende
gemeenten kunnen de komende jaren kiezen voor een MDT bij Set Your Life Goals. Kijk op www.setyourlifegoals.nl.

PURMEREND

ACTIEPROGRAMMA DAK- EN THUISLOZE JONGEREN

UTRECHT

In 2019 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Actieprogramma Dak- en Thuisloze
Jongeren. Het actieplan gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, heeft
recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie. Het
Actieprogramma streeft naar een forse vermindering van het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27) in Nederland.
Nadrukkelijk wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren.

SMALLINGERLAND

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT

GOUDA

EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA

Voert de volgende activiteiten uit:

LEIDEN

STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

GOUDA

NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT

LEIDEN

Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA
LEIDEN

LEIDEN
NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

NIJKERK

Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT
EMMEN
ENSCHEDE
NIJKERK

GOUDA
LEIDEN
NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT

NIJMEGEN

EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA

Voert de volgende activiteiten uit:

LEIDEN

STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

NIJKERK

NIJMEGEN
NIJMEGEN

NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

CAPELLE AAN DE IJSSEL

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

NOORD-VELUWE
Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT
EMMEN
NOORD-VELUWE

ENSCHEDE
GOUDA
LEIDEN
NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE
PURMEREND
SMALLINGERLAND

UTRECHT

VEENENDAAL
VLAARDINGEN

WAGENINGEN

ZEIST

ALKMAAR

AMERSFOORT
AMSTERDAM
APELDOORN
BERGEN OP ZOOM

LIFE GOALS PROJECTEN
IN SAMENWERKING
MET GEMEENTE

PURMEREND
Voert de volgende activiteiten uit:
STRUCTUREEL PROGRAMMA

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen met sport voor kwetsbare
doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan
uit twee elementen: ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere coaches) over
kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke
effect van het programma en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

SET YOUR LIFE GOALS

CAPELLE AAN DE IJSSEL
DEN BOSCH
DEN HAAG
DORDRECHT
PURMEREND

EMMEN
ENSCHEDE
GOUDA
LEIDEN
NIJKERK

NIJMEGEN
NOORD-VELUWE

Iets goeds doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd je eigen talenten ontdekken. Dat is bedoeling
van de MDT, de maatschappelijke diensttijd. Waarom niet via de sport? Set Your Life Goals biedt kwetsbare jongeren
een kans om met sport het verschil te maken en te werken aan hun eigen toekomst. Ruim 360 jongeren uit verschillende
gemeenten kunnen de komende jaren kiezen voor een MDT bij Set Your Life Goals. Kijk op www.setyourlifegoals.nl.

PURMEREND

ACTIEPROGRAMMA DAK- EN THUISLOZE JONGEREN

UTRECHT

In 2019 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Actieprogramma Dak- en Thuisloze
Jongeren. Het actieplan gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, heeft
recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie. Het
Actieprogramma streeft naar een forse vermindering van het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27) in Nederland.
Nadrukkelijk wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren.
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LEIDEN

STRUCTUREEL PROGRAMMA

NIJKERK

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.
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ACTIEPROGRAMMA DAK- EN THUISLOZE JONGEREN

Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij
zelfstandig aan de slag kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen.
Binnen onze programma’s staat het concept positieve gezondheid
centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen: ten eerste
een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of
andere coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als
gemeente toegang tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke
effect van het programma en de persoonlijke ontwikkeling van
deelnemers te monitoren.

In 2019 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Het actieplan
gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus
ook elke jongere, heeft recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke
levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie. Het
Actieprogramma streeft naar een forse vermindering van het aantal
dak- en thuisloze jongeren (18-27) in Nederland. Nadrukkelijk wordt
ingezet op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren.

SET YOUR LIFE GOALS

De European Life Goals Games 2021 is een groots opgezet sociaal
sportevenement en staat volledig in het teken van sport, broederschap
en het opdoen van nieuwe ervaringen. Het evenement wordt
gehouden van 14 tot en met 18 september 2021. Een week waarin alle
deelnemers in hun kracht worden gezet. Meer dan 400 deelnemers
uit tien Europese landen zullen samenkomen op het Jaarbeursplein in
Utrecht. Normaal staan deze mensen buitenspel, en aan de hand van
dit evenement willen wij laten zien dat ook deze mensen niet buitenspel
mogen komen te staan. Kijk op www.europeanlifegoalsgames.com.

Iets goeds doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten en
tegelijkertijd je eigen talenten ontdekken. Dat is bedoeling van de MDT,
de maatschappelijke diensttijd. Waarom niet via de sport? Set Your Life
Goals biedt kwetsbare jongeren een kans om met sport het verschil te
maken en te werken aan hun eigen toekomst. Ruim 360 jongeren uit
verschillende gemeenten kunnen de komende jaren kiezen voor een
MDT bij Set Your Life Goals. Kijk op www.setyourlifegoals.nl.

EUROPEAN LIFE GOALS GAMES
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LEIDEN

STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.
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LEIDEN

STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.
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STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.
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LEIDEN

STRUCTUREEL PROGRAMMA
Onze programma’s zijn ontwikkeld voor gemeenten zodat zij zelfstandig aan de slag
kunnen met sport voor kwetsbare doelgroepen. Binnen onze programma’s staat het
concept positieve gezondheid centraal. De programma’s bestaan uit twee elementen:
ten eerste een stuk deskundigheidsbevordering voor Buurtsportcoaches (of andere
coaches) over kwetsbare doelgroepen. Daarnaast krijg je als gemeente toegang
tot de Life Goals Monitor om het maatschappelijke effect van het programma en de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te monitoren.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor sociale
initiatieven. Alleen is het aantonen van een ontwikkeling vaak lastig. Net als het
‘hard maken’ van resultaten. Met de monitor die Life Goals heeft ontwikkeld is het
wel mogelijk resultaten hard te maken. Het monitoringsprogramma is ontworpen om
de maatschappelijk impact van sociale initiatieven in kaart te brengen. Coaches en
begeleiders kunnen de inspanningen en resultaten van deelnemers real-time volgen.
Gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen kunnen na
afloop van het programma een rapportage met harde data ontvangen.
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