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Impactographic
Diversion’s impactographic vangt op 
één pagina waar we ons in 2019 mee 
bezig hielden. Je kunt er zien hoe we 
dwarsverbanden leggen tussen onze 
expertises. Ook kun je zien welke rol 
we aannemen en hoe we samenwerken 
met stakeholders om te zorgen dat we 
op belangrijke maatschappelijke vraag-
stukken zoveel mogelijk impact maken.  

Als praktijkpartner staan we met onze voeten in de klei om met 
praktische programma’s een verschil te maken en te laten zien 
hoe het volgens ons óók kan. En als strategisch partner helpen we 
onze klanten ontwikkelingen in de samenleving te verbinden aan 
het maken van bepalende beslissingen en het ontwikkelen van 
vernieuwende samenwerkingsverbanden. In je eentje verander je 
de wereld niet. Daarom delen we actief onze kennis en methodes 
om te zorgen dat ook anderen hiermee impact kunnen maken. 
Als kennisdeler dagen we bovendien andere organisaties uit 
hun informatie toegankelijker te maken, ook voor ongebruikelijke 
stakeholders. Ten slotte zijn we als opiniemaker een luis in de pels. 
We delen actief onze visie op de samenleving en oplossingen voor 
prangende vraagstukken. Én we agenderen belangrijke signalen 
en thema’s als wij vinden dat deze nog niet goed genoeg op de 
(politieke) agenda staan. 
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Opiniemaker

Kennisdeler

1 De Nieuwe 
Verbinders

Gelijk=Gelijk?2

Jeugdplatform 
Leiden 

3

Made by 0204

Praktijkpartner

Strategisch partner

Maatschappelijk leiderschaps-
programma waarin jongeren 
worden opgeleid tot de 
verbinders van morgen. 

→ Lees meer op pagina 18

Onderwijsprogramma waarin 
Joodse, islamitische en lhbtiq+ 
peer educators taboes over 
culturele, religieuze en seksuele 
diversiteit doorbreken. 

→ Lees meer op pagina 38

Platform waar jongeren beleids- 
adviseurs ontmoeten en 
adviseren waardoor zij samen 
werken aan de toekomst van de 
stad Leiden. 
→ Lees meer op pagina 24

Netwerkprogramma waarin 
ambitieuze mbo’ers maatschap-
pelijke challenges oplossen voor 
bedrijven. 
→ Lees meer op pagina 34

MoneyWays6

MIND Young 
Academy

5

Under Pressure 7

Voorlees-
Express

8

Wie Grijpt In?9

Onderwijsprogramma waarin 
peer educators de sociaal- 
emotionele kant van armoede en 
schulden bespreekbaar maken. 

Vrijwilligersprogramma om 
laaggeletterdheid bij kinderen 
uit Amsterdam en Diemen tegen 
te gaan.

Onderwijsprogramma waarin 
peer educators psychische 
gezondheid bespreekbaar maken 
en helpen klachten in een vroeg-
tijdig stadium te signaleren en  
te voorkomen.
→ Lees meer op pagina 46

Onderwijsprogramma waarin 
peer educators jongeren weer-
baar maken tegen desinformatie 
en hun vertrouwen in traditionele 
media en democratische waar-
den versterken. 
→ Lees meer op pagina 20

Onderwijsprogramma waarin 
peer educators met jongeren in 
gesprek gaan over de rechtsstaat 
en ieders eigen verantwoordelijk-
heid in een veilige samenleving. 
→ Lees meer op pagina 22

Workshops over de thematiek 
van de MIND Young Academy, 
o.a. tijdens de conferentie 
“Vroeger was alles beter: psychi-
sche gezondheid van jongeren” 
van de Universiteit Utrecht. 

Workshop over het bespreekbaar 
maken van botsende waarden en 
extremismepreventie voor 
docenten, journalisten en 
mensenrechtenactivisten uit 
Rusland en de  Noord-Kaukasus 
in Istanbul.

Ondersteuning van 130 vrouwen-
organisaties en emancipatie-
initiatieven bij professiona-
lisering, netwerkvorming en 
maatschappelijke agendering.

Servicepunt 
Emancipatie

5

Workshops over 
preventie van 
psychische 
problemen 
onder jongeren 

7

Workshop 
working with 
youth: how to 
discuss sensitive 
issues

8

Trainingen voor docenten over 
maatschappelijke spanningen 
en waardenbotsingen in het 
klaslokaal.

Trainingen 
burgerschap 
en gevoelige 
kwesties

6

Lezingen en workshops om lokale 
bestuurders en veiligheids- 
professionals inzicht te geven in 
maatschappelijke trends rondom 
veiligheid en botsende waarden.

4 Lezingen en 
workshops 
botsende 
waarden

1 Advies financiële 
vaardigheden in 
het nieuwe 
curriculum 

Adviessessies met partners en 
ontwikkelgroepen Curriculum.nu 
om financiële vaardigheden in 
het nieuwe curriculum te krijgen. 
→ Lees meer op pagina 30

European 
Network 
Countering 
Antisemitism 
Through 
Education

2 Founding partner van het 
Europese netwerk waarin maat-
schappelijke organisaties kennis, 
skills en good practices met 
elkaar delen en een gezamenlijke 
public affairs agenda voeren op 
Europees beleidsniveau ter 
preventie van antisemitisme. 
→ Lees meer op pagina 42

Het Grote 
Schulden-
preventieboek 

3 Publicatie van het Grote 
Schuldenpreventieboek, waarin 
al onze opgedane kennis van de 
afgelopen jaren op het gebied 
van schuldenpreventie onder 
jongeren is gebundeld. 
→ Lees meer op pagina 28

1 ‘Salafisme is wél 
bom onder vrije 
samenleving’

Artikel waarin peer educator 
Dominique het belang bena-
drukt van ervaringsdeskun-
digen in het doorbreken van 
het taboe op schulden, zodat 
jongeren op tijd hulp kunnen 
vragen.

Column over de bescherming 
van individuele grondrechten 
in een samenleving onder 
spanning.

Proefproces  
van Pakhuis  
de Zwijger naar 
aanleiding van  
de Nashville-
verklaring

3

Trendrede waarin directeur 
Kai Pattipilohy een vooruitblik 
gaf op belangrijke 
maatschappelijke trends.

Redenaar  
Trendrede 2019

4

Deelname aan  
het panelgesprek 
“Jonge werk- 
nemers, sociale 
druk en burn-out”, 
georganiseerd 
door VNO-NCW en 
MKB-Nederland

Oproep voor meer aandacht 
voor het vergroten van de weer-
baarheid van jonge werkne-
mers, de uitdagingen daarin en 
het creëren van jong leider-
schap op dit thema.

5

‘Kopen op 
afbetaling leek 
geen probleem’

2

Betoog tegen het relativeren 
van religieus fanatisme in 
Nederland. 
→ Lees meer op pagina 40

1 Adviezen en 
workshops 
effectief 
armoede- en 
schuldenbeleid 
bij gemeenten

Adviessessies en workshops, o.a. 
op het Jubileumcongres Geld & 
Gedrag van het Nibud, waarbij we 
in kaart brengen wat er nodig is 
om armoede- en schulden-
preventie zowel sluitend als 
jongerenproof te maken. 

Het opzetten van lokale pilots 
waarin wordt onderzocht hoe 
het bespreekbaar maken van het 
taboe op arbeid, gecombineerd 
met een effectieve arbeids-
toeleiding, de positie van 
vrouwen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt verbetert.

Kiezen  
voor Werk

3

Verdiepingsbijeenkomsten voor 
professionals uit het sociaal 
domein om hen te ondersteunen 
bij het omgaan met mensen met 
extreme idealen.

Share-  
and Learn-
bijeenkomsten

5

Advies over de positionering van 
innovatieve arbeidsmarkt-
interventie House of Skills voor 
de gemeente Amsterdam. 

House of Skills2

Ondersteuning van de Raad van 
Kinderen voor de gemeente 
Leiden. 

Het opzetten, uitvoeren en leiden 
van verkenningssessies over 
botsende waarden in de 
opleiding van jeugdprofessionals 
in opdracht van Platform JEP.

Verkennings- 
sessies 
Hogescholen

6

Raad van  
Kinderen Leiden

4
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Inleiding

019
Voor je ligt Diversion’s Impactreport 
2019. In dit verslag lees je hoe we  
de wereld om ons heen proberen  
te veranderen.   

Voor Diversion stond 2019 in het teken van nieuwe samen-
werkingen. We sloten maar liefst 80 nieuwe partnerschappen. 
Partnerschappen om onze programma’s mee uit te rollen, mee 
te innoveren én te agenderen. Ook door onze kennis te delen 
met partners in en buiten Nederland, vergrootten wij onze maat-
schappelijke impact. 

Een belangrijke mijlpaal in deze kennisdeling was de lancering van 
het Grote Schuldenpreventieboek. Al lange tijd zetten wij ons met 
onze aanpakken in om armoede en schulden bij jongeren tegen 
te gaan, want gezond financieel opgroeien is in het rijke Neder-
land helaas geen vanzelfsprekendheid. Eén op de zeven jongeren 
heeft problematische schulden. En in 2018 leefden 264 duizend 
minderjarigen in een gezin onder de lage-inkomensgrens. Diver-
sion wil dat de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk 
middenveld zich inzetten om samen een schuldenvrije generatie 
te creëren. In het Grote Schuldenpreventieboek delen wij visie én 
praktische handvatten over hoe je hier bijvoorbeeld als gemeen-
te, school of financiële instelling een belangrijke bijdrage aan kunt 
leveren. 

Ook deelden wij onze kennis met partners in Europa. Desinfor-
matie en complotdenken is met het gebruik van sociale media 
een dagelijkse realiteit geworden. Een gevaarlijke ontwikkeling, 
want ze zet de deur open voor het ontstaan van vijandbeelden en 
het ondermijnen van onze democratische rechtsstaat. Omdat dit 
proces niet aan grenzen gebonden is, rollen we met organisaties 
in verschillende Europese landen ons onderwijsprogramma Under 
Pressure uit, om zo digitaal burgerschap bij zo veel mogelijk jon-
geren te stimuleren. Deze en veel andere cases lichten we uit in 
deze jaarlijkse terugblik. 

Bij het uitkomen van dit impactreport in het voorjaar van 2020, 
ziet de wereld er door de wereldwijde Corona-crisis compleet an-
ders uit. Maatschappelijke uitdagingen zoals armoedepreventie, 
het omgaan met desinformatie en het bestrijden van vijandbeel-
den, worden door deze crisis met de dag prangender. Wij blijven 
dan ook graag met je in gesprek over hoe we - juist tijdens deze 
crisis - samen grote maatschappelijke impact kunnen maken.

Het team van Diversion



1312

Diversion ontwikkelt concrete oplos-
singen voor complexe maatschappe-
lijke vraagstukken. Vraagstukken die 
dagelijks de gemoederen in Nederland 
bezighouden, maar ook vraagstukken 
die nog niet zo breed zijn uitgemeten, 
maar grote impact kunnen hebben op 
de samenleving. Daarbij schuwen we 
gevoelige thema’s niet. 

Wij geloven in een open samenleving waar- 
aan iedereen kan deelnemen. De vrijheid om  
te beschikken over je eigen leven, toegang  
tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg  
lijken verworvenheden, maar gelden niet  
voor iedereen. 

Daarnaast verandert de wereld in razendsnel 
tempo. Als niet iedereen kan profiteren van de 
kansen die transities met zich meebrengen, 
komt de vrije samenleving verder onder druk 
te staan. Het weerbaar en wendbaar maken 
van mensen en organisaties, is voor ons dan 
ook de kern van maatschappelijke innovatie.

Maatschappelijke verandering zien wij niet als 
een lineair proces, direct van A naar B, maar 
als een ontwikkeling die verloopt via omwegen 
en zijpaden. Vandaar ook de naam Diversion. 

Omdat er geen gemakkelijke antwoorden  
zijn op de grote vraagstukken waar we voor 
staan, zijn confrontatie en een kritische  
dialoog nodig, juist daar waar de weerstand 
het grootst is en waarden botsen. 

Wij creëren nieuwe dwarsverbanden tussen 
mensen, instituties en bedrijven, om geza-
menlijk tot duurzame oplossingen te komen. 
Zo ontstaat er veerkracht, ook daar waar  
visies verschillen.

Bij Diversion zijn maatschappelijke en com-
merciële doelen even belangrijk. Dat zorgt  
dat we innovatief blijven en kunnen blijven 
investeren in dié oplossingen waar wij zelf 
in geloven. 

Waar 
geloven 
we in?
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Social enterprise
Als social enterprise gaan 
bij Diversion businesswise 
en purpose driven werken 
hand in hand. We werken 
doelgericht en efficiënt 
aan oplossingen met een 
duidelijke maatschappelijke 
meerwaarde. 

Pionieren
We werken in opdracht 
én pionieren met eigen 
initiatieven die bijdragen  
aan een betere toekomst. 

Samenwerken
We creëren actief nieuwe 
dwarsverbanden tussen 
mensen, instituties en 
bedrijven, om gezamenlijk  
tot duurzame oplossingen  
te komen.

Leiderschap
Met ons landelijke netwerk 
van peer educators, inves-
teren we in maatschappelijk 
leiderschap en ondersteunen 
we het onderwijs met  
informele educatie.

Meten is weten
Om scherpe keuzes te  
maken, moet je weten wat 
werkt. Daarom evalueren we 
ons werk constant. Dat doen 
we zelf, met onze stake- 
holders, maar ook met onaf-
hankelijke onderzoekers.

Sharing is caring
We delen actief onze kennis, 
signaleren trends en agen-
deren actuele thema’s die  
we in ons werk tegenkomen. 
En wanneer we het nodig  
vinden, klimmen we zelf op  
de zeepkist.

Hoe 
maken 
we 
impact?
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Burgerschap
& polarisatie
Wij geloven dat het blootleggen én bespreekbaar 
maken van botsende waarden een cruciale voorwaarde 
is voor goed burgerschap en standhoudend draagvlak 
voor onze rechtsstaat. Wij maken de weg vrij voor een 
open gesprek waarin we elkaars blikken verruimen en 
waarin we de confrontatie niet uit de weg gaan. 

Expertise

16
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De Nieuwe 
Verbinders

Case – Praktijkpartner

Partners

ZonMw, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, 
Stichting Lobby Lokaal, Amnesty International, Stichting Move, Pakhuis 
de Zwijger, Joods Historisch Museum, Bibliotheek Rotterdam, Dona Daria, 
Wereldmuseum, Kunstbende, Stichting Vreedzaam, Djembé, A.S.V. Gay, 
U.H.S.V. Anteros

‘Polarisatie en discriminatie 
zijn mijn dagelijkse realiteit. 
Nu leer ik daar het gesprek over 
aan te gaan en anderen aan het 
denken te zetten. Dat is soms al 
genoeg om impact te maken.’
– Deelnemer De Nieuwe Verbinders Utrecht

De Nederlandse overheid wil de maatschappelijke 
betrokkenheid van jongeren stimuleren met de invoering van 
de maatschappelijke diensttijd: een kans voor jongeren om hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen, nieuwe mensen te 
ontmoeten en zich vrijwillig in te zetten voor anderen. In 2018 
nodigde de overheid gemeenten en organisaties uit om een 
proeftuin voor de maatschappelijke diensttijd in te richten. 
Diversion ging deze uitdaging graag aan. Wij spreken al jaren 
veel jongeren die zich willen inzetten voor de maatschappij, 
maar te veel weerstand ervaren vanuit hun omgeving om van 
zich te laten horen. Zij vinden het moeilijk om zich hardop uit 
te spreken en zien daar steeds vaker van af. Doodzonde, want 
juist deze groep speelt een cruciale rol bij het aanwakkeren van 
maatschappelijke verandering. 

Daarom experimenteren wij in Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht met een unieke vorm van de maatschappelijke 
diensttijd: het leiderschapsprogramma De Nieuwe Verbinders. 
Jongeren die zich normaliter in andere bubbels begeven 
ontmoeten elkaar en krijgen de kans om samen te werken aan 
het tegengaan van polarisatie in hun stad. We laten hen samen 
onderzoeken hoe je je als jongere zelfverzekerd en effectief kunt 
uitspreken binnen een omgeving die hier niet altijd voor open 
staat. De deelnemers zoeken samen uit wat maatschappelijk 
leiderschap voor hen betekent, zodat zij op hun eigen manier 
impact kunnen maken. Tijdens masterclasses leren wij hen 
de vaardigheden die ze nodig hebben om dit te realiseren. We 
stomen jongeren klaar zodat zij zich in kunnen zetten voor meer 
verbinding in de stad.  

De impact van De Nieuwe Verbinders blijft dan ook niet 
bij talentontwikkeling van de deelnemers: zij voegen 
direct de daad bij het woord. De Verbinders brengen hun 
nieuwe leiderschapsskills in de praktijk op scholen en bij 
maatschappelijke organisaties in hun stad. Bij De Nieuwe 
Verbinders verbreden jongeren hun sociale en professionele 
netwerk, en ontwikkelen ze de skills waarmee ze zich kunnen 
inzetten voor de samenleving. Door te investeren in mensen die 
al op jonge leeftijd maatschappelijke verantwoordelijkheid willen 
nemen, kweken we actieve burgers en leiders van de toekomst.

18
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Under 
Pressure

Case – Praktijkpartner

Partners

Europese Commissie: Erasmus+, Fonds 21, Gemeente Rotterdam, DROG, 
Uppsala University, Fryshuset, Schwarzkopf Stiftung, AEGEE Europe  

De nieuwsconsumptie van jongeren 
is de afgelopen jaren in razendsnel 
tempo veranderd. Jongeren zijn 24/7 
online en delen berichten via sociale 
media steeds sneller en vaker. En dat 
geldt uiteraard niet alleen voor be-
trouwbare berichtgeving.

Ze maken gebruik van nieuws-
bronnen van twijfelachtige kwali-
teit, niet zelden uit het buitenland 
afkomstig. Deze berichtgeving sluit 
beter aan bij hun interesses en 
wereldbeeld. Bovendien worden 
jongeren door slimme algoritmes 
constant bevestigd in hun eigen 
gelijk én raken ze gebiologeerd 
door gevaarlijke complottheorieën 
vermomd in vlotte Youtubefilmpjes 
en Facebookberichten. Zo spreken 
wij jongeren die geloven dat de 
terroristische aanslagen in Europa 
door de Verenigde Staten en Israël 
zijn georkestreerd om moslims in 
een kwaad daglicht te stellen. De 
vijandbeelden waar deze theorieën 
vaak op leunen voeden polarisatie 
in de samenleving en wakkeren 
wantrouwen in de overheid aan. 
Jongeren spelen zo, vaak onbe-
wust, een sleutelrol in de versprei-
ding van schadelijke denkbeelden 
die democratische waarden als 
persvrijheid onder druk zetten. 
Hieraan ontsnappen is lastig: de 
berichten komen immers direct en 
ongefilterd binnen op het scherm 
van hun mobieltje. 

Met het lesprogramma Under Pres-
sure willen Diversion en DROG deze 
trend keren. In sterke regulering 
en van bovenaf beoordelen wel-
ke berichten ‘waar’ en ‘niet waar’ 
zijn, zien wij geen langetermijn-
oplossing. Wij leren jongeren de 
vaardigheden en kritische houding 
aan waarmee zij berichten, van 
welke kant ze ook komen, zelf op 
waarde kunnen schatten. Waar 
de meer traditionele mediawijs-
heidprogramma’s focussen op 
kennisoverdracht, maken de peer 

educators van Under Pressure de 
vertaalslag naar de belevingswereld 
van jongeren. Vanuit hun eigen 
ervaring met gevoelde stigmatise-
ring en wantrouwen in traditionele 
media, voeren peer educators het 
lastige gesprek over polarisatie en 
complottheorieën met de klas. Ook 
spelen zij de Under Pressure game 
van DROG, waarin leerlingen van 
een onschuldig verzinsel toewerken 
naar een sensationele nepnieuws-
campagne. Het doel van het spel is 
zoveel mogelijk mensen op Twitter 
te overtuigen van jouw verzonnen 
nieuws. Zo ervaren zij hoe makkelijk 
het is om nepnieuws te maken en 
te verspreiden, zodat zij dit in het 
vervolg beter herkennen en sneller 
zullen wegklikken. Uit onderzoek 
van de Universiteit van Cambridge 
blijkt dat de game werkt: jongeren 
zijn na het spelen van de game 
beter in het herkennen van nep-
nieuws.  

Europees partnerschap
Omdat dit vraagstuk niet ophoudt 
bij de grenzen van Nederland, 
onderzoeken wij binnen het inter-
nationale consortium Peer Edu-
cation and Gamification Against 
Polarisation, gesteund door de 
Europese Commissie, hoe je in 
Europese context kunt werken aan 
het tegengaan van polariserend 
complotdenken. Samen met onze 
Duitse, Zweedse en Belgische part-
ners zetten we met Under Pressure 
in op de weerbaarheid van jongeren 
in het snel veranderende media-
landschap. Zo versterken we het 
digitaal burgerschap van jongeren 
in Nederland, en in Europa. With the support of the 

Erasmus+ Programme 
of the European Union

Diversion komt veel op scholen waar 
jongeren traditionele media wantrouwen. 

20
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Wie Grijpt 
In?

Case – Praktijkpartner

Partner

Openbaar Ministerie

‘Ik kom in bijna iedere klas wel een 
aantal leerlingen tegen die geen 
positief beeld hebben bij het OM. 
De dialoog met peer educators en 
een Officier van Justitie draagt 
echt bij aan hun begrip over de 
eigen rol van burgers, het belang 
van handhaving en de rechtsstaat 
waarin we leven.’ 
– Peer educator over Wie Grijpt In?

Welke democratische waarden er 
achter deze regels schuil gaan, 
het belang daarvan voor onze 
maatschappij en de eigen verant-
woordelijkheid om deze waarden 
te beschermen: dáár zijn jongeren 
zich meestal niet bewust van. Ook 
botsen de waarden en regels op 
straat, in de school of thuis op veel 
plekken met die van de samenle-
ving. Hoe overtuig je jongeren van 
het belang van de democratische 
rechtsstaat, wanneer ze opgroeien 
in een omgeving waar politie en 
justitie worden gewantrouwd? Het 
Openbaar Ministerie vindt het be-
langrijk een bijdrage te leveren aan 
de preventie van criminaliteit en wil 
tegelijkertijd dat jongeren weten 
wat het Openbaar Ministerie doet 
om ook hun veiligheid te waarbor-
gen. Daarom zoekt het Openbaar 
Ministerie samen met Diversion de 
dialoog met jongeren op via het 
lesprogramma Wie Grijpt In?.

In Wie Grijpt In? voeren rechten- of 
criminologiestudenten, die deels 
uit eigen ervaring weten hoe het is 
om op te groeien in een omgeving 
waar gezag niet vanzelfsprekend 
wordt geaccepteerd, samen met 
Officieren van Justitie een scherp 
gesprek over de rechtsstaat met 
jongeren. De peer educators ma-
ken de werking van de rechtsstaat 
tastbaar met herkenbare onder-
werpen en dagen de jongeren uit 
na te denken over hun eigen rol in 
het voorkomen van crimineel ge-
drag. Wat doe je als je een naaktfo-
to van een klasgenoot ontvangt? 
Wanneer je vermoedt dat je een 

gestolen telefoon hebt overge-
kocht? Of wanneer je ziet dat ie-
mand gediscrimineerd wordt? Het 
programma maakt jongeren ervan 
bewust dat iedere jongere er op 
mag, en moet kunnen rekenen dat 
politie en justitie er ook zijn om hen 
te beschermen, maar dat tege-
lijkertijd iedereen de verantwoor-
delijkheid draagt voor een veilige 
samenleving.

De rechtsstaatgame
Ook binnen Wie Grijpt In? blij-
ven we innoveren. Met de nieuwe 
rechtsstaatgame die we in 2019 
aan het programma toevoegden, 
leggen we de gevolgen van onde-
mocratische waarden bloot. Jon-
geren geven binnen deze game 
vorm aan een fictieve rechtsstaat. 
Ze bepalen zelf welke rechten en 
democratische waarden ze wel en 
niet naleven. Het spel laat jongeren 
de consequenties van hun keuzes 
ervaren en laat hen zien hoe be-
langrijk instituties als het Openbaar 
Ministerie zijn voor de bescherming 
van een vrije samenleving waarin 
iedereen gelijk wordt behandeld. 

Jongeren ervaren de rechtsstaat nog 
te vaak als regels die hun persoonlijke 
vrijheid inperken. 
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Jeugd- 
platform 
Leiden

Case – Praktijkpartner

Partner

Gemeente Leiden

‘Door de inzet van Diversion 
werken we vaker samen met 
kinderen en jongeren. We gaan met 
hen in gesprek over uiteenlopende 
vraagstukken over de toekomst 
van Leiden, van duurzaamheid 
tot cultuur, van wijkinrichting tot 
gezondheid.’ 
– José van Miltenburg, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling 

 bij de gemeente Leiden

Veel organisaties, gemeenten en bedrijven werken aan beleid, 
diensten en oplossingen die voor jongeren van groot belang zijn. 
Zij zien jongeren daarom als een belangrijke gesprekspartner, 
maar weten nog niet hoe ze hen moeten bereiken. De kloof tus-
sen jongeren aan de ene kant en beleidsmakers, organisaties en 
bedrijven aan de andere kant is aanzienlijk. In de praktijk blijkt 
het knap lastig om ervoor te zorgen dat jongeren het achterste 
van hun tong laten zien. Niet gek, het is een moeilijk bereik-
bare doelgroep: alleen al de snelle trendontwikkelingen onder 
jongeren maken het lastig om goed aan te sluiten op hun bele-
vingswereld. Hoe mobiliseer je groepen jongeren die iets wezenlijks 
hebben te zeggen over de koers van jouw organisatie, over het 
beleid van jouw gemeente of over de toekomst van jouw stad? 

Wij hebben het tot onze expertise gemaakt: jongeren een 
leidende rol geven in het oplossen van maatschappelijke pro-
blemen die hen raken. De gemeente Leiden wilde werk maken 
van jongerenparticipatie en de verbinding leggen tussen jonge 
Leidenaren en de gemeente. Diversion gaf daarom samen met 
de gemeente de afgelopen jaren vorm aan het Jeugdplatform 
Leiden. Bij het Jeugdplatform Leiden krijgen jongeren de kans 
tijdens laagdrempelige en interactieve sessies hun visie, zorgen 
en ideeën over de stad door te geven aan de professionals die 
dagelijks bezig zijn met het bouwen aan de stad. Van kansenon-
gelijkheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag, tot mentale 
gezondheid en de gemeenteraadsverkiezingen: de jongeren 
buigen zich over een tal aan maatschappelijke vraagstukken die 
ook voor hen van belang zijn.  

Bij het Jeugdplatform worden jongeren uitgedaagd om met 
oplossingen te komen voor de vraagstukken die al op de ge-
meentelijke agenda staan, maar we bieden hen ook de ruimte 
om nieuwe problematiek te agenderen. Ze krijgen direct de mo-
gelijkheid om zélf op zoek te gaan naar oplossingen. Jongeren 
nemen plaats aan de tekentafel en zien dat hun ervaringen en 
ideeën uitgangspunt kunnen zijn voor beleidsvorming. Met het 
Jeugdplatform verzekeren we jongeren dat wanneer zij pro-
blematiek signaleren, de gemeente bereid is om naar hen te 
luisteren en waar nodig actie te ondernemen. Alleen zo stimuleer  
je dat jongeren van zich laten horen en maak je jongeren mede- 
eigenaar van de maatschappelijke vraagstukken in hun stad. 
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We werken aan effectieve preventie van armoede  
en schulden. Onder andere door vernieuwende 
vormen van financiële educatie, waarin óók de 
sociaal-emotionele kant van geld een belangrijke  
plek inneemt. Dat doen we samen met overheden,  
het onderwijs, maatschappelijke partners en  
het bedrijfsleven.

Armoede
& schulden

Expertise

We werken aan effectieve preventie van armoede 
en schulden. Onder andere door vernieuwende 
vormen van financiële educatie, waarin óók de 
sociaal-emotionele kant van geld een belangrijke 
plek inneemt. Dat doen we samen met overheden, 
het onderwijs, maatschappelijke partners en het 
bedrijfsleven.

Armoede
& Schulden

Expertise
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Eén op de zeven Nederlandse jongeren heeft problematische 
schulden. De gevolgen hiervan voor deze jongeren en de 
samenleving zijn vaak ernstig: chronische stress, slechte 
schoolresultaten, oplopende schulden en ernstige betalings-
problemen. Moeten wij ons hier maar bij neerleggen? Niet als het 
aan Diversion ligt. Al jaren bereiden wij met het project Money-
Ways tienduizenden jongeren voor op financiële zelfstandigheid 
en adviseren we gemeenten en financiële organisaties bij het 
vormgeven van preventief beleid. Na vijf jaar samenwerking met 
tientallen gemeenten, honderden onderwijsinstellingen en 
gesprekken met duizenden jongeren is het voor ons duidelijk: 
wat er nu gebeurt aan schuldenpreventie onder jongeren is niet 
genoeg. 

Daarom presenteerden wij vorig jaar het Grote Schuldenpreven-
tieboek, voor iedereen die een substantiële bijdrage kan leveren 
aan het voorkomen van schulden onder jongeren. Met dit boek 
maken wij ons niet alleen hard voor een nieuwe kijk op schul-
denpreventie, maar bieden we ook praktische handvatten om 
deze visie als gemeente te implementeren in de eigen organi-
satie. Het Grote Schuldenpreventieboek geeft inzicht in hoe het 
puberbrein werkt, hoe je er achter komt wat jongeren nou écht 
van je aanpak vinden en welke valkuilen je absoluut moet 
ontwijken wanneer je jongeren wilt bereiken. We dagen beleids- 
makers uit om onze werkwijze toe te passen in hun werk en hun 
inzet te verhogen: iedereen voor z’n achttiende verjaardag 
financieel redzaam.  

Hoewel schuldenpreventie doorgaans belangrijk wordt 
gevonden, is preventie in de praktijk vaak nog het onderge-
schoven kindje. In collegeakkoorden blijkt dat de meeste 
gemeenten wel curatief beleid voeren, maar concrete plannen 
voor de preventie van schulden blijven nog te vaak uit. Wij zijn 
van mening dat gemeenten serieuzer werk moeten maken van 
een preventieve aanpak, omdat het werkt: daar is de weten-
schap inmiddels wel over uit. Met het Grote Schuldenpreventie-
boek helpen we een ieder die beleid meer puberproof wil maken 
met praktische tools en tips op weg. Zo delen we onze visie voor 
het creëren van een schuldenvrije generatie. 

AR
M

O
E

D
E

 &
 S

C
H

U
LD

E
N

Het Grote
Schulden 
Preventie-
boek

Case – Kennisdeler

‘Gemeenten hebben veel te winnen 
bij een preventieve aanpak. Ze 
hebben er zelf ook baat bij om 
grote schulden van burgers te 
voorkomen, want dat scheelt heel 
veel werk en kosten. Het is daarom 
onvoldoende om als gemeente 
te zeggen: ‘We hebben een mooi 
schuldhulpverleningsloket, kom 
daar maar langs als je in de 
problemen zit.’’ 
– Arjan Vliegenthart, directeur Nibud 

Benieuwd naar de visie van Diversion op schuldenpreventie en onze prak-
tische tips voor beleidsvorming op dit thema? Bestel het boek door een 
mail te sturen naar info@diversion.nl of download het boek hier kosteloos.

Partners

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nibud, Gemeente 
Roosendaal, Gemeente Groningen, Gemeente Barendrecht, Gemeente 
Ridderkerk, Gemeente Heemskerk, Gemeente Beverwijk

https://www.diversion.nl/site/assets/files/2993/diversion_totaal.pdf
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Financiële 
vaardigheden 
in het nieuwe 
curriculum

Case – Kennisdeler

‘Als peer educator geef ik 
jongeren de les die ik zelf had 
willen krijgen’
- Peer educator bij MoneyWays 

Partners

Curriculum.nu, Nibud, Wijzer in Geldzaken, Vecon

Ondanks dat het aantal jongeren 
met problematische schulden 
stijgt, is er nog steeds veel te wei-
nig ruimte voor financiële educatie 
in het curriculum. Wat ons betreft 
gebeurt er nog te weinig aan fi-
nanciële educatie op Nederlandse 
scholen, en toch is het broodnodig. 
De ambitie om jongeren financieel 
redzaam te maken brengen wij 
samen met het Nibud al jaren in 
de praktijk met het lesprogramma 
MoneyWays, waarin peer edu-
cators met jongeren uit duizend 
schoolklassen per jaar in gesprek 
gaan over de sociaal-emotionele 
kant van geld. Want lang niet alle 
jongeren leren van huis uit hoe 
om te gaan met geld. Het idee dat 
financiële opvoeding wel door ou-
ders wordt opgepakt, is een groot 
misverstand dat helaas nog te 
vaak leeft bij gemeenten, scholen 
en het bedrijfsleven.

Op naar een financieel 
redzame generatie
De overheid besloot vorig jaar om 
het gehele curriculum van Neder-
landse leerlingen grondig te her-
zien. Diversion zet zich al jaren in 
om de politiek te bewegen voor de 
preventie van armoede en schul-
den onder kwetsbare jongeren. En 
wij zijn niet de enige partij die zich 
druk maakt om het gebrek aan fi-
nancieel onderwijs op Nederlandse 
scholen. Daarom bundelden wij de 
krachten met het Nibud, Platform 
Wijzer in Geldzaken en Vecon, de 
vereniging van leraren in de eco-

nomisch-maatschappelijke vak-
ken. Wij geloven dat het opnemen 
van financiële vaardigheden in het 
nieuwe curriculum een cruciale 
voorwaarde is voor een financi-
eel redzame generatie jongeren. 
Groepsdruk, (online) marketing 
en gokken: vrijwel iedere jongere 
krijgt hier mee te maken en deze 
thema’s mogen dan ook absoluut 
niet ontbreken in het curriculum. 
Dat is gelukt: onze kijk op finan-
ciële educatie is door Curriculum.
nu, het platform van onderwijsex-
perts dat verantwoordelijk is voor 
het samenstellen van het nieuwe 
curriculum, opgenomen in haar 
voorstel gericht aan minister Slob.

Curriculum.nu wijst in haar advies 
aan het kabinet terecht op het al-
gemeen belang van een financieel 
zelfredzame generatie. Het is hoog 
tijd voor structurele inbedding van 
financiële educatie in het curricu-
lum. Met onze partners blijven we 
ons hiervoor inzetten door be-
langrijke trends en ontwikkelingen 
bloot te leggen. Want ons doel is 
dat álle jongeren, ongeacht wat ze 
al dan niet van huis uit meekrijgen, 
na hun schooltijd financieel red-
zaam zijn. 

41% van de middelbare scholieren geeft 
aan dat er op school nog nooit aandacht 
is besteed aan hoe je met geld moet 
omgaan. 



Expertise

Arbeidsmarkt
Het is belangrijk dat iedereen de razendsnelle 
veranderingen op de arbeidsmarkt weet bij te houden. 
Daarom bouwen we aan nieuwe netwerken en 
programma’s voor werkgevers, onderwijsinstellingen en 
werknemers van nu en de toekomst. 
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Case – Praktijkpartner

Partners

Gemeente Amsterdam, Schiphol Group, Cordaan, Tata Steel, Amstel Hotel, 
Pakhuis de Zwijger, Q-Factory, Amsterdam Federatie van Woningbouw 
Corporaties, Ziggo Dome, CJP, Blokker, Stedelijk Museum, De Kaskantine, 
Conservatorium Hotel, Belieff Academy, Boat Amsterdam, Sollicitatiemarkt, 
Fronteer, Sanquin, GVB, Johan Cruijff Arena, KNVB, Afdeling Buitengewone 
Zaken, De Tolhuistuin, Online Meesterwerk, Tosti Creative, Lab 111, Circl, 
Hammerfest, The Student Hotel, House of Watt, ROC van Amsterdam, ROC 
TOP, Media College, Hout- en Meubileringscollege

‘Made by 020 geeft Amsterdamse 
mbo-studenten veel kansen: 
kennis, ervaring en een waardevol 
netwerk. Hierdoor kunnen 
studenten straks met de juiste 
kennis en vaardigheden aan het 
werk. De arbeidsmarkt vraagt om 
flexibiliteit en de competenties 
om jezelf een leven lang te blijven 
ontwikkelen.’ 
– Simone Kukenheim, wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs 

en Sport in de gemeente Amsterdam

De kloof tussen theoretisch en praktisch opgeleiden 
in Nederland is groot. Het risico op werkloosheid is voor 
praktisch opgeleiden flink hoger en zij hebben vaker tijdelijk, 
laagbetaald werk dan theoretisch opgeleiden. Wij willen 
voorkomen dat mbo-studenten 1-0 achter staan wanneer 
zij de snel veranderende arbeidsmarkt betreden. Terwijl hbo- 
en wo-studenten kunnen kiezen uit een rijk aanbod aan 
extracurriculaire programma’s en bij studentenverenigingen 
een relevant netwerk opdoen, ontbreken deze kansen voor 
mbo’ers. En dat terwijl een sterk netwerk en vakoverstijgende 
skills steeds belangrijker worden op onze arbeidsmarkt. Met 
Made by 020, hét Amsterdamse talentontwikkelingsprogramma 
voor ambitieuze mbo-studenten, verkleinen wij de kloof tussen 
theoretisch en praktisch opgeleiden.

Tijdens Made by 020 ontwikkelen mbo-studenten belangrijke 
vaardigheden als ondernemerschap, creativiteit en kritisch 
denken. Deze nieuwe skills brengen zij meteen in de praktijk: 
in teams werken zij samen met bedrijven aan innovatieve 
oplossingen voor bestaande maatschappelijke problemen, 
aangedragen door de bedrijven zelf. Want investeren in 
mbo-studenten is niet alleen de verantwoordelijkheid van 
het onderwijs, maar een gedeelde verantwoordelijkheid 
van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Daarom geven wij 
samen met de gemeente Amsterdam en belangrijke regionale 
werkgevers, van Schiphol tot Cordaan en van Tata Steel tot 
Ziggo Dome, dit programma vorm.

Concrete oplossingen 
Jaarlijks doorlopen meer dan 100 mbo-studenten en 30 
bedrijven en organisaties samen een Made by 020 traject 
van acht weken. Ook werkgevers zien de meerwaarde van het 
programma. Zij halen jongeren in huis die met een vernieuwende 
blik naar belangrijke organisatievraagstukken kijken. Een 
unieke kans: deze jongeren komen met originele en concrete 
oplossingen waar de bedrijven en organisaties mee aan de slag 
kunnen. Met Made by 020 blijven we samen met de overheid, 
het onderwijs en het bedrijfsleven investeren in de positie van 
mbo-studenten op de arbeidsmarkt.
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We willen dat iedereen gebruik kan maken van de 
verworvenheden die onze vrije samenleving biedt. 
Daarvoor ontwikkelen we methodes om taboes te 
doorbreken, en om uitwassen zoals discriminatie, 
seksueel- en huiselijk geweld, huwelijksdwang 
en achterlating uit te bannen. Ook zorgen we dat 
formele en informele organisaties effectiever met 
elkaar samenwerken. 

Emancipatie
& Vrijheid

Expertise
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Gelijk=
Gelijk?

Case – Praktijkpartner

Partners

De Vreedzame School, Provincie Flevoland, Gemeente Hilversum, Gemeente 
Utrecht

‘Ik schrok eerlijk gezegd soms 
een beetje van dingen die gezegd 
werden. Ik werd ook wel ontroerd 
van een aantal momenten. 
Maar om nou te zeggen dat het 
makkelijker is tegenwoordig om 
bijvoorbeeld uit de kast te komen 
of een beetje af te wijken van de 
norm? Ik denk dat we kunnen 
zeggen dat dit niet het geval is en 
dat dit soort projecten gewoon nog 
wel écht nodig zijn.’ 
– Winfried Baijens, NOS presentator in een reportage over Gelijk=Gelijk?

Het wetsvoorstel van minister Slob voor een scherpere invulling 
van het burgerschapsonderwijs zorgde vorig jaar voor een 
herleving van het burgerschapsvraagstuk. De wet geeft de 
burgerschapsopdracht een verplichtend karakter en benadrukt 
nogmaals de cruciale, maar zware taak die op het bordje 
van docenten ligt. Het onderwijslandschap worstelt namelijk 
al langer met de invulling van het burgerschapsonderwijs. 
Veel docenten vinden het lastig om het gesprek aan te gaan 
over gevoelige maatschappelijke thema’s als antisemitisch 
complotdenken, homofobie en vreemdelingenhaat. Want hoe 
maak je werk van burgerschap wanneer lang niet alle leerlingen 
er dezelfde waarden op nahouden? 

Sterke rolmodellen
Met het prijswinnende lesprogramma Gelijk=Gelijk? 
ondersteunen wij het onderwijs bij deze burgerschapsopgave. 
In het programma maken Joodse, islamitische en lhbtiq+ 
peer educators culturele, religieuze en seksuele diversiteit 
bespreekbaar in het onderwijs. De peer educators brengen 
niet alleen kennis over, maar treden op als rolmodel: zij delen 
hun eigen ervaringen om het gesprek aan te gaan over lastige 
thema’s als discriminatie en uitsluiting. Door samen voor de klas 
te staan, laten peer educators zien dat je ondanks verschillende 
achtergronden en opvattingen ook gedeelde waarden hebt, en 
hoe je, los van hoe mensen in je omgeving erover denken, daar 
zelf anders in durft te staan. 

Om discriminatie in de toekomst te voorkomen, moeten we 
de voedingsbodem vol hardnekkige vooroordelen al op jonge 
leeftijd aanpakken. Terecht wordt er hiervoor naar het onderwijs 
gekeken, maar docenten kunnen het niet alleen. De stap van 
beleid naar de weerbarstige werkelijkheid van racisme op het 
voetbalveld, jongeren die vanwege hun achtergrond geen 
stageplek kunnen vinden en de Nashville-verklaring, is namelijk 
geen makkelijke. Met Gelijk=Gelijk? helpen we scholen en 
docenten die met de burgerschapsopgave aan de slag willen. 
De peer educators breken het gesprek open over thema’s die 
nog te vaak onbesproken blijven. Een noodzakelijk gesprek, dat 
de docent vervolgens voort kan zetten. Kennis over democratie 
alleen maakt immers nog geen democratisch burger. 
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De soep wordt niet zo heet gegeten: salafisten in Nederland 
zijn geen gewelddadige extremisten, maar gematigde polder-
moslims, aldus een artikel in deze krant (red: de Volkskrant), 
over een onderzoek naar deze islamitische stroming. Het 
artikel lijkt gerust te willen stellen: salafisten zijn geen bom-
mengooiers, en heftige ideeën over het van daken gooien van 
homo’s of stenigen van vreemdgangers worden niet geprakti-
seerd, maar enkel met de mond beleden.

Maar het niet op een gewelddadige manier je geloof uitoefe-
nen en daarmee de democratische rechtsstaat willen onder-
mijnen, maakt je nog niet gematigd. De geruststelling berust 
dan ook op een denkfout. Aandacht is er namelijk niet voor 
een andere bevinding: ‘Salafisten wijzen gedragingen van 
andere moslims af als onvoldoende ‘pure’ islam, en kunnen 
daar zeer onverdraagzaam en zelfs intimiderend in zijn’, aldus 
de onderzoekers.

Voorbarige conclusie
Dat de kou uit de lucht is, is daarom een voorbarige conclusie. 
Religieus fanatisme legt wel degelijk een bom onder onze vrije 
samenleving, zij het een figuurlijke, doordat ze fundamentele 
vrijheden van anderen inperkt. We horen dagelijks in ons werk 
hoe onverdraagzaamheid van conservatieven veel jongeren 

Salafisme perkt de fundamentele 
vrijheden van anderen in en verdient 
geen enkele relativering, aldus Kai 
Pattipilohy en Heleen Cousijn van 
Diversion.

Salafisme is wél 
bom onder vrije 
samenleving

Case – Opiniemaker
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in moslimgemeenschappen ervan 
weerhoudt gebruik te maken van 
hun grondrechten. Bij Diversion 
hebben zo’n 250 jongeren, onder 
wie veel moslims, een maatschap-
pelijke bijbaan. Van hen horen we 
vaak hoe zij van jongs af aan last 
hebben van voor de buitenwereld 
soms onzichtbare onverdraag-
zaamheid. Hoe zij buitengesloten 
en verketterd worden wanneer ze 
keuzes maken waar de gemiddelde 
Volkskrantlezer nooit bij hoeft stil 
te staan.

Een greep uit hun verhalen: slech-
te moslim worden genoemd als 
je een open keuken wilt hebben 
waardoor mannen en vrouwen 
samen in één kamer zitten; ge-
slutshamed worden om het dra-
gen van te strakke kleding of het 
plaatsen van een te ‘uitdagende’ 
selfie op Instagram; voor verrader 
worden uitgemaakt als je homo’s 
en Joden accepteert.

Selectieve verontwaardiging
Conservatieve waarden verdwijnen 
niet vanzelf met de tijd, een deel 
van de nieuwe generatie is meer 
behoudend dan de oudere. Een 
voorbeeld: jongeren van wie de ou-
ders na een moeizame periode hun 
homoseksualiteit of gemengde 
relatie accepteren, maar van wie 
de broers, zussen en leeftijdgeno-
ten zich er niet bij neerleggen en 
al het contact verbreken. Dit werpt 
een ander licht op de volgens de 
onderzoekers ‘emancipatoire wer-
king’ van salafisme voor jongere 
aanhangers. Dat sterke ideologie 
zoveel houvast biedt, zien wij vooral 
als rode vlag.

De relativerende toon die het 
artikel aanslaat nu salafisme geen 
vanzelfsprekende voorbode blijkt 

voor radicalisering, was (wat ons 
betreft terecht) niet terug te zien 
in het recente debat over de Nash-
ville-verklaring. Wanneer Kees van 
der Staaij ‘gematigde polderchris-
ten’ was genoemd, was Nederland 
te klein geweest. Vanwaar deze se-
lectieve verontwaardiging? Is het 
de angst om culturele minderhe-
den te beledigen en de onterechte 
aanname hiermee niet inclusief te 
zijn of is het ordinaire desinteresse 
wanneer we zelf maar weinig last 
hebben van deze uitwassen?

Kleur bekennen
Politici van links tot rechts blijven 
aannemen dat Nederlanders met 
een migratieachtergrond massaal 
de behoefte aan een conserva-
tieve levensstijl delen. De conse-
quentie: een selectieve bescher-
ming van de grondrechten van 
migrantenvrouwen en homo’s en 
van migranten die niet of gema-
tigd religieus door het leven willen 
gaan. En een zeer diffuse bood-
schap in het debat over integratie 
en botsende waarden.

Vrijheid van religie is een groot 
goed, maar we hebben geen op-
lossing voor de keerzijde ervan. We 
zullen dus het debat aan moeten 
gaan over de ruimte die we bereid 
zijn te bieden aan religieus fanatis-
me. En we zullen hierbij kleur moe-
ten bekennen en uit moeten spre-
ken wat individuele grondrechten 
ons werkelijk waard zijn. Of het 
nou gaat om weigeren je kind in te 
enten, het verhullen van seksueel 
misbruik, het proberen te genezen 
van homoseksualiteit of het be-
straffen van ontrouw, ze horen niet 
bij onze vrije samenleving. Niet in 
de Bible Belt en niet in Amsterdam 
Nieuw-West. 

De Volkskrant, 15 februari 2019
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European Network 
Countering Anti-
semitism Through 
Education

Intolerantie en antisemitisme in Europa nemen toe. In 
Nederland was het aantal antisemitische incidenten zelfs nog 
nooit zo hoog als in 2019. Toch bereikt antisemitisme op dit 
moment vooral incidenteel of rondom de Dodenherdenking het 
nieuws, terwijl het juist een alledaags probleem is. Diversion 
neemt al jaren waar dat vijandbeelden en vooroordelen over 
Joden nog zeer sterk aanwezig zijn in de samenleving en veel 
Joodse Nederlanders krijgen met grote regelmaat te maken 
met antisemitische uitlatingen. Dat is uitermate zorgwekkend 
en verdient onze collectieve aandacht. Want antisemitisme 
bedreigt zowel de veiligheid van Joodse burgers als de waarden 
van onze vrije samenleving

Antisemitisme is geen lokaal probleem. In veel Europese landen 
is Jodenhaat nog altijd gemeengoed. In andere landen staat het 
wel op de agenda, maar vormt de bestrijding van antisemitisme 
nog steeds een grote uitdaging. Willen we dit hardnekkig 
kwaad effectief bestrijden, dan is internationale samenwerking 
essentieel. Diversion gelooft dat het onderwijs een belangrijke 
rol speelt in het tegengaan van alledaags antisemitisme en 
het bevorderen van democratische waarden in Europa. Daarom 
stonden wij in 2019 mede aan de wieg van het European 
Network Countering Antisemitism Through Education (ENCATE). 
Een netwerk van 11 Europese organisaties (and counting) die de 
krachten bundelen om antisemitisme op Europees niveau tegen 
te gaan. Een belangrijk onderdeel van ons werk is de politieke 
lobby: met ENCATE trekken wij op richting beslissingsmakers in 
Europa. Zo breken wij ook in Europa een lans voor de preventie 
van antisemitisme.

Expertise delen
Al meer dan 15 jaar is Diversion expert in het bestrijden van 
hedendaags antisemitisme in het klaslokaal. Wij trainen jonge 
rolmodellen om een krachtig tegengeluid te vormen en over te 
brengen op andere jongeren, waarbij Joodse en niet-Joodse 
jongeren samenwerken. Deze expertise delen we graag met 
partners die zich hardmaken voor een rechtvaardig Europa. 
Tijdens een eerste strategy meeting in Berlijn namen we de 
partnerorganisaties mee in onze werkende onderwijsmethodes, 
en verkenden we samen hoe deze in de eigen regionale en 
maatschappelijke context passen. Een mooie start van een 
noodzakelijke, internationale aanpak van antisemitisme. 

Case – Kennisdeler

Partners

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, Kreuzberger Initiative 
against Antisemitism, Tom Lantos Institute, Perspektivwechsel Plus, Jewish 
Association Czulent, POLIN Museum of the History of Polish Jews, Memorial 
Site of Les Milles Camp, United States Holocaust Museum, Anne Frank 
Center, Central Board of Jewish Communities of Greece, European Network 
against Racism, Holocaust Education Trust Ireland, Civil and Ecological Rights 
Association, Never Again
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‘De situatie is in elk land anders, 
maar antisemitisme is in heel 
Europa een groot probleem. Door in 
Europees verband samen te werken 
met maatschappelijke organisaties 
die, net als Diversion, geloven dat 
het onderwijs de plek bij uitstek is 
om antisemitisme tegen te gaan, 
staan we sterker richting Europese 
beslissingsmakers.’
– Jos Heijhuurs, senior adviseur bij Diversion en lid stuurgroep ENCATE
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Expertise

We doorbreken het taboe op psychische problemen. 
Samen met onze peer educators, en in partnerschap 
met publieke en private organisaties, maken wij 
psychische gezondheid onder jongeren bespreekbaar. 
Zo signaleren en voorkomen we klachten in een 
vroegtijdig stadium.

Psychische
Gezondheid

Expertise
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MIND Young 
Academy

Case – Praktijkpartner

Partners

MIND, Verwey-Jonker Instituut, Eva Klooster Onderzoek en Advies, 
Vriendenloterij, @ease

‘Nog te vaak zijn jongeren zelf niet 
aan het woord en geen onderdeel 
van de oplossing voor problemen 
die hen aangaan. Daar brengen 
wij met de MIND Young Academy 
verandering in. Met de directe 
impact die we in het klaslokaal 
maken, brengen we onze wens in de 
praktijk om het onderwijs
te helpen structureel aandacht te 
besteden aan het thema psychische 
gezondheid.’ 
– Docent over de MIND Young Academy

We hebben een grote opgave waar het gaat om de verbetering 
van de mentale gezondheid van Nederlanders. Om de druk 
op de geestelijke gezondheidszorg te verlagen zijn nieuwe 
preventiestrategieën en -methoden hard nodig. Hierbij is het 
van groot belang het gesprek over psychische gezondheid te 
normaliseren. In een vroeg stadium praten over psychische 
klachten kan namelijk het verschil maken. Want hoe langer je 
wacht, hoe meer schade en hoe moeilijker het is om mensen 
goed te kunnen helpen met laagdrempelige, kortdurende 
hulp. Daarom hebben Diversion en MIND vijf jaar geleden de 
MIND Young Academy ontwikkeld: het programma waarin 
jonge ervaringsdeskundigen, peer educators, psychische 
problematiek bespreekbaar maken binnen het onderwijs. 
Docenten staan in de rij voor het programma en het 
enthousiasme vanuit scholen én jongeren is groot. 

Meten is weten
Maar enthousiasme is voor Diversion nooit genoeg: om impact 
te maken, moet je weten wat werkt. Omdat wij als slager nooit 
ons eigen vlees keuren, deed het Verwey-Jonker Instituut in 
2019 onderzoek naar het programma. Met mooie resultaten: 
de MIND Young Academy vergroot de kennis van jongeren over 
psychische problematiek en jongeren gaan na afloop van het 
programma gemakkelijker zelf in gesprek over het onderwerp. 
Ook verlaagt het programma de drempel voor jongeren om 
hulp te zoeken voor hun psychische klachten en problemen. 
Hulp in de vorm van een gesprek met een vriend of familielid, 
aankloppen bij de zorgcoördinator of een afspraak bij de 
huisarts. 

Met de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek onder de 
arm, innoveren we het programma en gaan we verder met het op 
landelijk niveau uitvoeren van onze Academy. Veel scholen en 
docenten willen aan de slag met de psychische gezondheid van 
hun leerlingen en studenten. Daarom blijven MIND en Diversion 
scholen helpen met het vormgeven van preventie. Zo werken we 
samen toe naar een mentaal veerkrachtige generatie jongeren. 

Het volledige onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut lees je hier.

https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2019/mind-young-academy
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‘De beste 
ervaring als startpunt 

van mijn carrière.’

Jong Leiderschap in een sterk 
veranderende samenleving.

We investeren in maatschappelijk leiderschap met ons net-
werk van peer educators. Deze peer educators zijn betrokken 
jongeren die wij opleiden om als rolmodel maatschappelijke 
thema’s bespreekbaar te maken bij andere jongeren. Denk aan 
homofobie, antisemitisme en vreemdelingenhaat. Maar ook 
aan psychische problemen, armoede en schulden. We rich-
ten ons daarbij op soms controversiële onderwerpen die in de 
(culturele) taboesfeer liggen of politiek gevoelig zijn. 

Het wordt steeds lastiger om je hardop uit te spreken. Het 
werk dat onze peer educators doen wordt hen niet altijd in 
dank afgenomen en, sterker nog, afgeraden. Soms door men-
sen uit hun omgeving die niet snappen dat tolerantie alleen 
kan bestaan bij wederkerigheid, maar vooral door mensen die 
vinden dat je in deze tijd maar beter kunt zwijgen in plaats van 
je mond opendoen. 

Doordat onze peer educators de confrontatie niet uit de weg 
gaan, veranderen ze het wereldbeeld van opgroeiende jonge-
ren bij wie dit eerder rotsvast leek. Daarmee zijn ze het levende 
bewijs dat moreel leiderschap de samenleving meer brengt 
dan pessimisme. Via hen halen wij door heel Nederland kennis 
op in de klas, op het schoolplein en in huiskamers: de plekken 
waar niet iedereen naar binnen kan kijken. Op deze manier 
leggen we belangrijke trends bloot, signaleren we vroegtijdig 
nieuwe vraagstukken en zetten we deze op de agenda.Peer

Education

– Peer educator over werken bij Diversion

Een groot netwerk
De afgelopen jaren 
hebben wij meer dan 
1.500 peer educators 
opgeleid en ingezet.

Maak hier kennis met drie van onze  
peer educators van het onderwijs- 
programma Gelijk=Gelijk?

https://www.youtube.com/watch?v=JBv0Mxdv6Ls&t=3s
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Met wie wij samenwerkten in 2019

Ons landelijke netwerk van 
organisaties die zich inzetten 
voor emancipatie en vrijheid

Ons landelijke netwerk 
van po en voorscholen

Ons landelijke netwerk 
van vo scholen

Ons landelijke netwerk 
van mbo en hbo instellingen

@ease
24H Amsterdam
a.s.r.
A.S.V. Gay
AEGEE Europe
Afdeling Buitengewone Zaken
AkzoNobel
Amnesty International Nederland
Amstel Hotel
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Beeld en Geluid
Belieff Academy
Bibliotheek Rotterdam
Blokker
Boat Amsterdam
Braive
Centrum Seksueel Geweld
Circl
CJP
Conservatorium Hotel
Conflict Analysis and Prevention Center
Cordaan
Curriculum.nu
De Balie

De Kaskantine
De Kinderboekwinkel
De Meervaart
De Tolhuistuin
De Toneelmakerij
Djembé
Dona Daria
DROG
Europese Commissie: Erasmus+
Eva Klooster Onderzoek en Advies
FNO
Fonds 1818
Fonds 21
Fonds NutsOhra
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Fronteer
Fryshuset
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Futureconsult
Gemeente Aalsmeer
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Barendrecht
Gemeente Beverwijk
Gemeente Coevorden
Gemeente Den Haag
Gemeente Diemen
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Heemskerk
Gemeente Hilversum
Gemeente Hoorn
Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente Leiden
Gemeente Maastricht
Gemeente Meierijstad
Gemeente Nijmegen
Gemeente Oss
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rotterdam

Gemeente Schagen  
Gemeente Uden
Gemeente Utrecht
Gemeente Velsen
Gusmanson
GVB
Hammerfest
Helpwanted.nl
HEMA Foundation
House of Watt
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Internationaal Theater Amsterdam
Jellinek
JES Rijnland
Johan Cruijff Arena
JongerenStip
Joods Historisch Museum
Kansspelautoriteit
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
KNVB
Kriterion
Kunstbende
Lab 111
Lie Detectors
MBO Raad
Mezrab
MIND
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Movisie
Multitude
Nibud
Nielson & Claus
NJR
Ombudsman Metropool Amsterdam
Online Meesterwerk
Openbaar Ministerie
Openbare Bibliotheek Amsterdam
ORAM
Pakhuis de Zwijger
Podium Mozaïek
Provincie Flevoland
Q-Factory
Sanquin
Schiphol Group

Schwarzkopf Stiftung
Social Enterprise NL
Sollicitatiemarkt
Stedelijk Museum
Stichting Humanitas
Stichting Janivo
Stichting Kleine Lettertjes
Stichting Lobby Lokaal
Stichting Meerwaarde
Stichting Move Amsterdam
Stichting Move Utrecht
Stichting Talud
Stichting VoorleesExpress
Stichting Vreedzaam
STIP Studentenplatform
Story of Ams
Tata Steel
The Student Hotel
Theater de Krakeling
Tosti Creative
Trajekt
U.H.S.V. Anteros
Uppsala University
Vandejong
VCA
Vecon
Verbond van Verzekeraars
Verwey-Jonker Instituut
VoorUit
VOS/ABB
Vriendenloterij
Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Vrouw en Vaart
VSBfonds
Wereldmuseum
Wijzer in Geldzaken
WOMEN Inc.
Zedenpolitie Amsterdam
Ziggo Dome
WKPA
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Margot Kuijpers Marloes van Beek Meike van den Beuken Mirte van Tulder

Nicol Sanders Nina Zeevenhoven Noa Bar-Ephraim Ragna Heidweiller

Refel Mahmoud Renée Hoekstra Renske Verstege Rhodé Nobel

Lisa ArnoldLeila Ajiou Lienke RoosLauri Elisanne Driesprong Linda Litjens

Tomás Nijman Yorick Michelbrink Vivianne GoedhartTicho Goossens

Romana Osman Rutger van der Veen Sjoerd SosefSelim Helmi

Tansu Kocabiyik Thom HiemstraTessa van LeevenSuzanne van Mil

Lacey Bartels Laura den BoerKristel BottingaJos Heijhuurs Kim Spits

Madeline de WolffLuuc Brans Maisha van PinxterenLoïs Vaars

Lisette MinLisanne Binnenmars Lise van Heiningen Loes Mooren

Directie

Tjalling HalbertsmaKai Pattipilohy Femke Pluymert

Peer ambassadeurs

Öznur SenyurtMilio van de Kamp Nikki Donkersloot

Shawn BeckersRonen Brilleslijper

Corey Shuck Kaoutar el KhattoutiBas van Veen Caro Suringar

Board of inspiration

Willemijn MaasMirjam van Praag Kamran Ullah

Hannah Toben Hanne HouwingHannah BoerstraGwen Ouwehand

Geerte Piening Gini van WijnenFleur VersteegEsther van Dooren

Heleen Cousijn Hylke Krikke Inge VriesHansje Gravesteyn

Isabelle Leenders Jeroen van den Born Job TupanJenny Trimp

Emma BennisDominique Borm Dominique Snel Emma van Toorn

Anne Lemmens Ashley Bouwhuis Bente van Andel Berfin Yurdakul

Caius Nijstad Cristel Drost Danielle Nootebos Debora ReesinkBoris Borsje

Ons team in 2019 P.S.In 2019 sprak Koningin 
Máxima met onze peer 
educators van de MIND 
Young Academy over 
hoe zij hun ervaringen 
met psychische proble-
men inzetten in de klas. Wij zijn gekozen als  

één van de beste  
MKB!deeën 2019 met 
Connect Holland BV en 
Social Enterprise NL.  
In 2020 werken we aan 
data-driven mindsets 
bij social enterprises in 
Nederland. 

In 2019 rolden wij onze 
eerste Europese aanpak 
uit. Samen met Duitse, 
Zweedse en Belgische 
partnerorganisaties 
en gesteund door de 
Europese Comissie 
ontwikkelden wij Under 
Pressure. Senior adviseur Jos 

Heijhuurs trad in 2019 
toe tot de stuurgroep 
van het European 
Network Countering 
Antisemitism Through 
Education.

In 2019 trad Kamran 
Ullah, in het dagelijks 
leven nieuwschef van de 
Telegraaf, toe tot onze 
Board of Inspiration. 
Samen met de rest van 
de Board of Inspiration 
adviseert hij over hoe 
Diversion nog meer im-
pact kan maken.

In 2019 maakten 6 
stagiairs de stap naar 
junior medewerker bij 
Diversion. 

In 2019 kregen 100 
nieuwe jongeren van 18-
26 jaar door heel Neder-
land een maatschap-
pelijke bijbaan als peer 
educator bij Diversion.

In 2019 gingen wij 80 
nieuwe partnerschap-
pen aan.

Ons werk is niet onop-
gemerkt gebleven. In 
2019 verschenen wij 25 
keer in de media, waar-
onder in de Volkskrant 
en in 3FM Tussenuur.

Met MoneyWays  
behaalden we een mijl-
paal! In mei 2019 gaven 
onze peer educators 
in Roosendaal les aan 
alweer de 2000ste klas 
van MoneyWays.



54

Wil je meer weten of  
met ons samenwerken?  
Neem contact met ons op. 

020 578 79 97
info@diversion.nl
www.diversion.nl 

Impactreport
2019


