
Life Goals helpt sociale sportinitiatieven vooruit. We 
bieden begeleiding, concrete projecten en nuttige 
tools. Zo hielpen we afgelopen jaren tientallen 
sportinitiatieven verder. Dankzij Life Goals worden 
nieuwe initiatieven gelanceerd en bestaande initiatieven 
versterkt. Zo ontstaat er een landelijk netwerk aan sociale 
sportinitiatieven waar duizenden kwetsbare mensen op 
kunnen aanhaken.

Klik op een gemeente om te zien welke projecten onze 
Life Goals partner daar uitvoert. 
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ALKMAAR

SPORT-Z 
ALKMAAR
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

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.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.

VOERT DE VOLGENDE PROJECTEN UIT 
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CJVV
AMERSFOORT
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.

VOERT DE VOLGENDE PROJECTEN UIT 
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STICHTING LIFE GOALS 
AMSTERDAM 
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

WELKOM IN DE SPORT 
Het project Welkom in de Sport bereikt vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland. Door te sporten vergeten vluchtelingen hopelijk even hun 
problemen, ontmoeten ze nieuwe mensen en voelen ze positieve energie. De 
deelnemers worden begeleid door speciaal opgeleide Maatschappelijke 
Sportcoaches. Zij weten exact hoe asielzoekers in een veilige omgeving 
kunnen werken aan het integreren in de maatschappij, sociale contacten op 
kunnen doen en zichzelf kunnen ontwikkelen.

LIFE GOALS FOR SOCIAL CHANGE 
Je bent nieuw in een land, kent nauwelijks mensen en weet amper de weg. 
Eenzaamheid ligt op de loer. En met eenzaamheid, stress en depressie. Om 
dat te voorkomen is er Life Goals for Social Change. Dit project is onderdeel 
van Geestkracht van FNO en helpt jonge statushouders via sport aan hun 
toekomst te werken én Nederlanders te leren kennen. 

LIFE GOALS YOUTH
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en 
strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief project gericht op 
jongeren die rond hun achttiende jaar buiten de boot dreigen te vallen. Veel 
van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen 
met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma willen 
wij deze jongeren bereiken.

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.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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STICHTING ONDER DAK 
APELDOORN
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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DE FITFABRIEK
BERGEN OP ZOOM
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

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.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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S-SPORT
DEN BOSCH
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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REAKT
DEN HAAG
VOERT DE VOLGENDE PROJECTEN UIT 

DEN HAAG

EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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SPORT-ID 
DOETINCHEM 
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.
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DORDT SPORT 
DORDRECHT 
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS YOUTH
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en 
strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief project gericht op 
jongeren die rond hun achttiende jaar buiten de boot dreigen te vallen. Veel 
van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen 
met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma willen 
wij deze jongeren bereiken.

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.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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3X3 UNITES 
EINDHOVEN 
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
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GEMEENTE 
EMMEN 
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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SPORTAAL 
ENSCHEDE
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

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.

LIFE GOALS YOUTH
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en 
strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief project gericht op 
jongeren die rond hun achttiende jaar buiten de boot dreigen te vallen. Veel 
van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen 
met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma willen 
wij deze jongeren bereiken. 

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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MIBOSO 
GRONINGEN
LIFE GOALS YOUTH
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en 
strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief project gericht op 
jongeren die rond hun achttiende jaar buiten de boot dreigen te vallen. Veel 
van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen 
met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma willen 
wij deze jongeren bereiken.
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JIBB+ 
HELMOND
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.
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GEMEENTE
HOORN 
VOERT DE VOLGENDE PROJECTEN UIT 

HOORN

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.
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SPORT ADVIESGROEP  
HUIZEN
VOERT DE VOLGENDE PROJECTEN UIT 

HUIZENSET 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.
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3X3 UNITES 
LEEUWARDEN 
VOERT DE VOLGENDE PROJECTEN UIT 

LEEUWARDEN

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.
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NIJKERK 
SPORTIEF EN GEZOND 
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS YOUTH
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en 
strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief project gericht op 
jongeren die rond hun achttiende jaar buiten de boot dreigen te vallen. Veel 
van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen 
met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma willen 
wij deze jongeren bereiken.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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LIFE GOALS
NIJMEGEN 
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS YOUTH
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en 
strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief project gericht op 
jongeren die rond hun achttiende jaar buiten de boot dreigen te vallen. Veel 
van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen 
met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma willen 
wij deze jongeren bereiken.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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VELD 42 
NOORD-VELUWE 
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.
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SPURD
PURMEREND
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS YOUTH
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en 
strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief project gericht op 
jongeren die rond hun achttiende jaar buiten de boot dreigen te vallen. Veel 
van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen 
met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma willen 
wij deze jongeren bereiken.

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.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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3X3 UNITES 
ROTTERDAM
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.
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SPORTBEDRIJF DRACHTEN  
SMALLINGERLAND
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

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.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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GEMEENTE
TIEL 
LIFE GOALS YOUTH
Life Goals Youth is opgezet om jongeren nieuw perspectief te bieden en 
strafbaar gedrag te voorkomen. Een nieuw preventief project gericht op 
jongeren die rond hun achttiende jaar buiten de boot dreigen te vallen. Veel 
van deze jongeren zijn eerder met justitie in aanraking gekomen en kampen 
met diverse problemen. Met dit op maat gemaakte sportprogramma willen 
wij deze jongeren bereiken.

VOERT DE VOLGENDE PROJECTEN UIT 
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GEMEENTE
TYNAARLO
WELKOM IN DE SPORT 
Het project Welkom in de Sport bereikt vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland. Door te sporten vergeten vluchtelingen hopelijk even hun 
problemen, ontmoeten ze nieuwe mensen en voelen ze positieve energie. De 
deelnemers worden begeleid door speciaal opgeleide Maatschappelijke 
Sportcoaches. Zij weten exact hoe asielzoekers in een veilige omgeving 
kunnen werken aan het integreren in de maatschappij, sociale contacten op 
kunnen doen en zichzelf kunnen ontwikkelen.
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SPORTCOALITIE
UTRECHT
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

WELKOM IN DE SPORT 
Het project Welkom in de Sport bereikt vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland. Door te sporten vergeten vluchtelingen hopelijk even hun 
problemen, ontmoeten ze nieuwe mensen en voelen ze positieve energie. De 
deelnemers worden begeleid door speciaal opgeleide Maatschappelijke 
Sportcoaches. Zij weten exact hoe asielzoekers in een veilige omgeving 
kunnen werken aan het integreren in de maatschappij, sociale contacten op 
kunnen doen en zichzelf kunnen ontwikkelen.

LIFE GOALS FOR SOCIAL CHANGE 
Je bent nieuw in een land, kent nauwelijks mensen en weet amper de weg. 
Eenzaamheid ligt op de loer. En met eenzaamheid, stress en depressie. Om 
dat te voorkomen is er Life Goals for Social Change. Dit project is onderdeel 
van Geestkracht van FNO en helpt jonge statushouders via sport aan hun 
toekomst te werken én Nederlanders te leren kennen. 

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.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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SPORTSERVICE
VEENENDAAL
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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STICHTING VLAARDINGEN
IN BEWEGING
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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SPORTIEF
ZEIST
EIGEN LIFE GOALS PROJECT
Bij een eigen Life Goals project hebben partners zelf de mogelijkheid een 
doelgroep te kiezen om sportactiviteiten voor te organiseren. Life Goals leidt 
de uitvoerders op, zodat zij precies weten hoe ze dit project op kan zetten. 
Dit doen we door te helpen bij het opzetten van een coalitie, het monitoren 
van de impact, het opstellen van het projectplan en het financieren van het 
project. Aan het einde van het project begeleiden we ook bij het structureel 
aanbieden van de sportactiviteiten voor de kwetsbare doelgroep.

WELKOM IN DE SPORT 
Het project Welkom in de Sport bereikt vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland. Door te sporten vergeten vluchtelingen hopelijk even hun 
problemen, ontmoeten ze nieuwe mensen en voelen ze positieve energie. De 
deelnemers worden begeleid door speciaal opgeleide Maatschappelijke 
Sportcoaches. Zij weten exact hoe asielzoekers in een veilige omgeving 
kunnen werken aan het integreren in de maatschappij, sociale contacten op 
kunnen doen en zichzelf kunnen ontwikkelen.

LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor sociale sportinitiatieven. 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. Sociale 
sportinitiatieven kunnen na afloop van het project een rapportage met harde 
data ontvangen.
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3X3 UNITES
ZWOLLE
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.
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