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Onze Missie 
YOUth ACT is een versneller voor mensen.

Wij bieden een springplank voor jongeren die in sociale 
ondernemingen of in de non-profit sector willen werken waarbij we 
betere toegang mogelijk proberen te maken voor achtergestelde 
en ondervertegenwoordigde individuen.

Onze missie is om toegang te bieden tot het volgende: 
● Training programma’s
● Stages, vrijwilligerswerk en bestuursfuncties
● Onderwijs binnen het sociale- en milieudomein
● Een community van jonge activisten en impact 

ondernemers.
Verder bieden we adviesdiensten aan aan andere organisaties om 
deze te helpen toegankelijker en inclusiever te worden.
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WAT?

ACTION
TEAM

COMMUNITY
TEAM

CONSULTING
TEAM

MARKETING
TEAM

Outreach evenementen

Toegang tot onze 
maandelijkse trainingen, 
community en netwerk 
evenementen
- Community Diners 
- Workshops 
- Kritische blik
- Pitch nights 
- Mentorship programma’s

Werving door non-profit en 
sociale ondernemingen

Pro Bono 
Advies 

- Inclusie van 
vrouwen en 

minderheden  



ONZE IMPACT

800 

Online community 
verspreid over al 

onze kanalen

200 

Deelnemers 
evenementen

7 

Evenementen 
18 teamleden

hebben al meer 
dan 2000 Pro 

Bono uren 
toegewijd aan 

onze 
community 

impact

1 

Consultancy 
project 

Wij zijn trots op de impact die we 
hebben gemaakt sinds ons eerste 

evenement in april 2019



GROEIMOGELIJKHEDEN
● Uitbreiding van de community
● Inclusie van nog meer diverse groepen
● Introductie van lange termijn, uitgebreide training 

programma’s
● Een fysieke ruimte voor onze community-based hub
● Opschaling van de adviestak
● Versterken van samenwerkingsverbanden tussen 

non-profit organisaties, activisten en ondernemers 
die impact willen maken.



2020/2021 Werving

Wij van YOUth ACT zijn op zoek naar proactieve en 
gemotiveerde impact-makers om ons team te komen versterken. Ben jij 
een echte samenwerker en kan jij ongeveer 8 uur per week toewijden aan 
het werken voor bij YOUth ACT.  Meld je dan snel aan!

Deel uitmaken van onze community-based organisatie is een 
ongeëvenaarde kans om te groeien, waarin je:

● zal samenwerken met gedreven en inspirerende mensen
● verantwoordelijkheid kan nemen en eigenaarschap zal hebben 

binnen je functie
● je skills en kennis over onderwerpen gerelateerd aan het 

maken van impact binnen het sociale- en milieudomein zal 
ontwikkelen

● je persoonlijke en professionele netwerk kan vergroten binnen 
de wereld van maatschappelijk ondernemen

● kan bijdragen aan YOUth ACT haar impact en groei

Wij waarderen nieuwsgierigheid en leergierigheid meer dan een uitgebreid 
CV vol met professionele ervaringen – daarom  moedigen wij  iedereen met 
een drive voor het maken van maatschappelijke impact aan om zich aan 
te melden!

Meer weten? Stuur je vragen naar youthactofficial@gmail.com, wij kijken 
ernaar uit ze te beantwoorden!

Deadline: 22 juni 2020.

Apply via  deze link 
** Afhankelijk van ontwikkelingen omtrent de Covid-19 pandemie kan het zo 
zijn sommige van onze capaciteiten naar online verplaatst worden**

mailto:youthactofficial@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFEt_ulaEccJbTU39xxAW_2VhemEM3pPUxt02LqvjC_pHc9A/viewform


Werving: Action 
Committee

Starterpack Co-coordinators (3 mensen)
Ben jij geïnteresseerd in activisme en sociaal ondernemen? Ben jij 
proactief, hands-on, onafhankelijk en heb je een positieve en kritische 
houding? Ben jij creatief en enthousiast om unieke en moedige ideeën 
te delen? Heb jij het vermogen om verbintenis te vinden met potentiële 
partners voor toekomstige evenementen? Wij zijn opzoek naar 
analytische teamleden met motivatie om onderzoek te doen en onze 
YOUth ACT Starterpack te organiseren. YOUth ACT Starterpack is een 
reeks evenementen die toegang biedt tot nieuwe vaardigheden binnen 
het activisme en impact-gefocust ondernemen aan onze YOUth ACT 
community.

Transformative Education Co-coordinators (3 mensen)
Word jij moe van het horen van maar een enkel verhaal en wil je de 
mainstream manier waarop de wereld gezien wordt uitdagen? Ben jij 
proactief, hands-on, onafhankelijk en heb je een positieve en kritische 
houding? Wij zijn op zoek naar nieuwsgierige teamleden om 
Transformative Education to organiseren. Transformative Education is 
een reeks evenementen dat op zoek gaat naar alternatieve manieren 
om naar problemen te kijken die we zien in onze samenleving, terwijl je 
partnerschappen creëert en de YOUth ACT community uitdaagt om te 
leren.

PITCH Nights Co-coordinators (3 mensen)
Ben jij geïnteresseerd in de non-profit sector en maatschappelijk 
ondernemen? Ben jij proactief, hands-on en onafhankelijk? Ben jij een 
sociaal dier met het vermogen om verbintenis te vinden met 
gelijkgestemden in andere domeinen? Wij zijn opzoek naar 
enthousiaste mensen met voldoende management skills om onze 
PITCH Nights te overzien. PITCH Nights is een reeks van evenementen 
waar we onze YOUth ACT community proberen te verbinden aan 
professionele en vrijwilligers ervaringen bij sociale start-ups en 
initiatieven met dezelfde missie.



Werving: Community 
Committee

Online Community Coordinator
Ben jij geïnteresseerd in het samenbrengen van mensen? Geloof jij in 
de kracht van online/social media om dit te doen? Vind jij het leuk om 
te schrijven, creatief te zijn en ideeën te bedenken om constante online 
betrokkenheid te genereren? Word jij enthousiast van de overlap tussen 
sociaal bewustzijn, community building  en activisme? Wij zoeken jou, 
iemand die onze online community groep zal beheren en deze wil 
harmoniseren met de “offline” community

Membership Programme Coordinator
Vind jij het leuk om met mensen te werken? Wil jij ervoor zorgen dat de 
YOUth ACT leden een waardevolle ervaring hebben? Ben jij innovatief 
en vind je het leuk om creatief na te denken? Word jij enthousiast van 
de overlap tussen sociaal bewustzijn, community building  en 
activisme? Wij zoeken jou, iemand die onze Membership programma 
zal beheren, verder zal ontwikkelen en de schakel zal zijn tussen onze 
leden en de Action Committee

Event Coordinator
Krijg jij energie van het organiseren en bijwonen van sociale 
evenementen? Geloof jij dat sociale banden belangrijk zijn bij het 
creëren van een netwerk en bij samenwerken met mensen? Ben jij in 
staat om creatief te zijn en nieuwe ideeën te bedenken? Word jij 
enthousiast van de overlap tussen sociaal bewustzijn, community 
building  en activisme? Wij zoeken jou, iemand die unieke evenementen 
kan bedenken om onze community samen te brengen  en deze tot 
leven kan brengen.



Werving: Community 
Committee

Inclusive Outreach Coordinator
Ben jij geïnteresseerd in de thema’s inclusiviteit en diversiteit? Ben jij wel 
eens kritisch over de politiek of bepaalde organisaties of ruimtes? Word 
jij enthousiast van de overlap tussen sociaal bewustzijn, community 
building  en activisme? Wil jij actief werken aan een meer gelijke en 
meer inclusieve wereld? Wij zoeken jou, iemand die nauw zal 
samenwerken met onze Event Coordinators en ervoor kan zorgen dat 
YOUth ACT een inclusieve en open plek is.



Werving: Marketing
Committee

**Wij ontvangen graag een klein portfolio of een link naar jouw eerdere 
werken naast je sollicitatie – voel je ook vrij om je aan te melden voor 
meerdere posities.**

Photographer
Ben jij gepassioneerd over fotografie? Wil jij jouw fotografietalent op 
een goede manier inzetten, ervaring opdoen en groeien? Ben jij 
proactief, nieuwsgierig, en een echte teamspeler? Word jij enthousiast 
van de overlap tussen creativiteit, sociaal bewustzijn en activisme? Wij 
zoeken jou,  een fotograaf om onze evenementen vast te leggen, met 
een passie voor mensen en portret fotografie.

Videographer + Video-Editor
Wil jij ervaring opdoen in het vastleggen van workshops, feestjes en 
andere evenementen door middel van video? Denk jij graag na over 
het belang van snelheid, kalmte, framing, muziek en visuals? Wil jij jouw 
video-skills op een goede manier inzetten, ervaring opdoen en groeien? 
Ben jij proactief, nieuwsgierig, en een echte teamspeler? Word jij 
enthousiast van de overlap tussen creativiteit, sociaal bewustzijn en 
activisme? Wij zoeken jou, een videograaf die de ziel en inzichten van 
onze evenementen kan vastleggen. Verder zijn we ook op zoek naar een 
video-editor en cutter die onze levendige evenementen kan 
vormgeven.

Illustrator
Heb jij een passie voor tekenen en design? Wil jij jouw skills op een 
goede manier inzetten, ervaring opdoen en groeien? Ben jij proactief, 
nieuwsgierig, en een echte teamspeler? Word jij enthousiast van de 
overlap tussen creativiteit, sociaal bewustzijn en activisme? Wij zoeken 
jou, iemand die kan sketchen op een iPad of op papier in hun vrije tijd 
en ervaring hebben met Canva.



Werving: Marketing
Committee

Copywriter
Heb jij een unieke, meeslepende, reflecterende manier van schrijven? 
Wil jij je schrijf-skills op een goede manier inzetten, ervaring opdoen en 
groeien? Ben jij proactief, nieuwsgierig, en een echte teamspeler? Word 
jij enthousiast van de overlap tussen creativiteit, sociaal bewustzijn en 
activisme? Wij zoeken jou, een copywriter voor onze verschillende 
media outlets.
**Taalvereiste: Engels en Nederlands

Social Media Analyst
Ben jij geïnteresseerd in het analyseren van data van betrokkenheid en 
bereik op social media? Ben jij betrouwbaar, georganiseerd en een 
strategische denker? Ben jij proactief, nieuwsgierig en een echte 
teamspeler? Word jij enthousiast van de overlap tussen creativiteit, 
sociaal bewustzijn en activisme? Wij zoeken jou, een data-analist die 
gek is op nummers, graag leert van het verleden en altijd een stap 
vooruit denkt.
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Our Mission 
YOUth ACT is an accelerator for people.

We provide a springboard for young people who want to work in 
social enterprises or the nonprofit sector, while providing greater 
access to underserved and underrepresented individuals.

Our mission is to provide: 

● Training programs
● Internships, volunteering and board positions 
● Social and environmental education 
● A community of young activists and impact entrepreneurs 

Additionally, we offer consultancy services for other organisations on 
how to become more accessible and inclusive. 
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WHAT?

ACTION
TEAM

COMMUNITY
TEAM

CONSULTING
TEAM

MARKETING
TEAM

Outreach events

Access to our monthly 
trainings, community 
and network events
- Community Dinners 
- Workshops 
- Critical thinking
- Pitch nights 
- Mentorship programs 

Recruitment at Non- 
Profit/Social enterprise

Pro Bono 
Consulting 

- inclusion of 
women and 

minorities  



IMPACT

800 

Online community 
across all channels 

200 

Event 
participants 

7 

Events 
18 team 

members 
dedicated more 

than 2000 Pro 
Bono hours to 

our community 
impact 

1 

Consultancy 
project 

We are proud of the impact we 
achieved since our first event in April 

2019



GROWTH POTENTIAL 
● Community outreach and expansion
● Inclusion of more diverse demographics 
● Introduction of long-term, comprehensive training 

programs 
● A physical space for our community-based hub
● Scaling of the consultancy branch 
● Strengthening collaborative capacities among 

non-profit organisations, activists and impact 
entrepreneurs



2020/2021 Recruitment 
We are looking for proactive, collaborative                                    
and motivated team members who can dedicate an 
average of 8 hours a week to YOUth ACT’s community 
impact. 

Being a part of our community-based hub is an unparalleled 
growth opportunity where you will:

● work with wonderful, driven and inspiring people 
● take on responsibility and ownership in your role
● develop your skills set and knowledge related to 

social- and environmental impact work
● enlarge and diversify your personal and 

professional network into non-profit, political and 
impact entrepreneurial spaces

● contribute to YOUth ACT’s growth and impact

We value curiosity and willingness to learn much more than 
an extensive CV and professional experience  - so please 
apply apply apply!!! 

If you have any questions send us a message and we would 
love to answer all of them: youthactofficial@gmail.com

Deadline: 22nd of June, 2020

Apply via this link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFEt_ulaEccJbTU
39xxAW_2VhemEM3pPUxt02LqvjC_pHc9A/viewform 

** Depending on how the COVID-19 Pandemic continues we 
might continue to move some of our capacities online **

mailto:youthactofficial@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFEt_ulaEccJbTU39xxAW_2VhemEM3pPUxt02LqvjC_pHc9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFEt_ulaEccJbTU39xxAW_2VhemEM3pPUxt02LqvjC_pHc9A/viewform


Recruitment: Action 
Committee

Starterpack Coordinators (3 people)
Are you interested in activism and impact entrepreneurship? Are you 
proactive, hands-on, independent, and have a positive and critical 
attitude? Are you creative and willing to share unique and bold ideas?
Do you have the ability to connect with potential allies for future 
events? We are looking for analytical members, willing to conduct 
research and organise the YOUth ACT Starterpack, a series of events 
that give access to skills in activism and impact entrepreneurship to 
our YOUth ACT community.

Transformative Education Coordinators (3 people)
Are you tired of having a single narrative and wish to challenge 
mainstream ways of understanding the world? Are you proactive, 
hands-on, independent, and have a positive and critical attitude? We 
are looking for curious members, who will be coordinating 
Transformative Education, a series of events providing radical thought 
and alternative ways of looking at problems that our society faces 
while creating allyships and educating our YOUth ACT community.

PITCH Nights Coordinators (3 people)
Are you interested in non-profit, political and impact entrepreneurial 
spaces? Are you proactive, hands-on and independent? Do you 
consider yourself a social being that has the ability to connect with 
potential allies in different spaces? We are looking for enthusiastic 
people with sufficient management skills to oversee our PITCH Nights, a 
series of events where we connect our YOUth ACT community to 
professional and voluntary experiences. Here we provide alternative 
recruitment opportunities to connect young people in our community 
and social startups/initiatives with shared missions.



Recruitment: Community 
Committee

Online Community Coordinator
Are YOU interested in bringing people together? Do YOU believe in the 
power of online/social media to do so? Do YOU like to write, be creative 
and think of ideas to generate constant online engagement? Do you 
want to work at the intersection of community building, social 
awareness and activism? We are looking for YOU, someone who will 
manage our online community group and harmonize it with our “offline” 
community. 

Membership Programme Coordinator
Do YOU like working with people? Are YOU interested in making sure our 
members have a valuable experience? Do YOU like to be innovative 
and think creatively? Do you want to work at the intersection of 
community building, social awareness and activism? We are looking for 
YOU, someone who will manage our Membership Programme,  develop 
it further and keep in close contact with our active members and the 
Action Committee.

Event Coordinator
Do YOU get energy from organizing and attending social events? Do 
YOU believe creating social bonds is important when networking and 
working together? Are YOU creative and able to think outside the box? 
Do you want to work at the intersection of community building, social 
awareness and activism? We are looking for YOU, someone who will 
think of unique events to bring our community together and organize 
them.



Recruitment: Community 
Committee

Inclusive Outreach Coordinator
Are YOU interested in the topics of inclusivity and diversity? Do YOU find 
yourself sometimes critical of politics or certain spaces? Do YOU want 
to actively work towards a more equal and inclusive world? Do you 
want to work at the intersection of community building, social 
awareness and activism? We are looking for YOU, someone who will be 
working closely with our event coordinators and make sure the YOUth 
ACT space is inclusive and open.



Recruitment: Marketing
Committee

**Please send a small portfolio / a link to your past work with your 
application - you can also apply for several positions**

Photographer

Are YOU passionate about photography? Do YOU want to put your 
photography skills to good use, gain experience and grow? Are YOU 
proactive, curious, and a team player? Do YOU want to work at the 
intersection of creativity, social awareness and activism? We are 
looking for YOU, a photographer to capture our events, with a love for 
people and portrait photography.

Videographer + Video-Editor

Do you want to gain experience in documenting workshops, parties 
and other events through video? Do you like to think about the 
importance of speed, calmness, framing, music, and visuals? Do you 
want to put your video skills to good use, gain experience and grow? 
Are you proactive, curious, and a team player? Do you want to work at 
the intersection of creativity, social awareness and activism? We are 
looking for YOU, videographers who can capture the soul and insights 
of our events. Also, we are looking for a video editor and cutter that can 
represent our vibrant and lively events.

Illustrator

Do YOU love to draw and design? Do YOU want to put your art skills to 
good use, gain experience and grow? Are YOU proactive, curious, and a 
team player? Do YOU want to work at the intersection of creativity, 
social awareness and activism? We are looking for YOU, people who 
sketch on their iPad or on paper in their free time or have experience 
with Canva.



Recruitment: Marketing
Committee

Copywriter

Do YOU have a unique, engaging and reflected way of writing? Do YOU 
want to put your writing skills to good use, gain experience and grow? 
Are YOU proactive, curious, and a team player? Do YOU want to work at 
the intersection of creativity, social awareness and activism? We are 
looking for YOU, a copywriter for our various channels of publication.

**language requirement: Bilingual English/Dutch

Social Media Analyst

Are YOU interested in analysing data regarding engagement and reach 
on social media? Are YOU reliable, well-organised and think  
strategically? Are YOU proactive, curious, and a team player? Do YOU 
want to work at the intersection of creativity, social awareness and 
activism? We are looking for YOU, a number-loving data-analyst that 
likes to learn from the past and always thinks one step ahead.


