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Een terugblik met veel beelden én met verhalen van allerlei 

mensen die een belangrijke rol spelen in de organisatie en 

uitvoering van het Awardprogramma in 2018. Een jaar 

waarin we ons 25-jarig bestaan in Nederland vierden én een 

financieel fundament voor de komende jaren hebben gelegd 

om nog meer jongeren in Nederland uit te dagen;  

finding your passion, purpose and place 

#WorldReady .   
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Melissa Stoakes, Regional director van de International Award Foundation in Londen, gesprek met de 

Awardbegeleiders in Weert. 
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In gesprek met een deel van het bestuur.            Kennismaking met Esther Droste van het Rode Kruis.  

 

       

 

          

 

 

TRAININGEN 2018 
Er zijn twee trainingen voor Awardbegeleiders 

uitgevoerd waarbij 10 nieuwe begeleiders voor al 

bestaande units, zijn getraind.  

Train-de-trainer  

Daarnaast zijn er drie nieuwe mensen gestart aan de 

opleiding tot trainer, in samenwerking met Scouting 

Nederland. Via de zgn. kwalificatiekaart voor 

trainers, werken deze vrijwilligers via een 

competentiegerichte methode, begeleidt door mensen 

van Scouting Nederland en Award Nederland.  
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DE AWARDGROEP IN WEERT 

 

Wat in 2016 begon als een “pilotgroep” 

in Weert is inmiddels uitgegroeid tot een 

serieuze groep jongeren die deelnemen 

aan de Gouden Award. Met in 2019 de 

Expeditie in het vooruitzicht en in 2018 

een proefexpeditie in Monschau (Duitse 

Eifel).   

 

De groep bestaat uit Syrische 

statushouders die nu in Weert wonen en 

toen ze begonnen aan het programma 

nog op het AZC verbleven. Het is een 

enthousiaste groep deelnemers, waarbij 

het programma soms met meer “vallen 

en opstaan” gaat dan gebruikelijk. Dat 

maakt de uitdaging des te groter en 

uiteindelijk de beloning des te mooier! 

Fanida Kadra 

Coördinator Awardgroep Weert  
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Laura de Kinkelder overhandigt informatie over de Award aan staatssecretaris Blokhuis, die ‘Maatschappelijke 

diensttijd’ in z’n portefeuille heeft. 
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 Kernteam Award NL 
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SPONSOREVENT 2018  
Vanuit een idee van de Gouden Award houders is het sponsordiner ontstaan en is Tom Kuijpers 

daarmee aan de slag gegaan. In samenwerking met John Geven van de gelijknamige kookstudie in 

Nuenen, hebben we een kookworkshop georganiseerd. Een groot deel van het team van Merino 

Consulting uit Tilburg, heeft een prachtig vier-gangen-menu gekookt en aan elkaar geserveerd. Ook 

de groepsfoto is bij de studio genomen en wel door een Gouden Award deelneemster, Margriet 

Monster.  

Met de opbrengst van het diner zijn materialen gekocht voor de expeditie van de Awardgroep in 

Weert. 

 



Jaarverslag 2018 

 

Pagina 8 

 

De Ambassadeur van de UK, Peter Wilson, heeft in Nieuwspoort in Den Haag, de Gouden Awards uitgereikt.  

 

 

 

 

  Bronzen Awards bij De Maritieme Academie in Harlingen. 
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  Zilveren groep.  

 

 

 

 

 

UITGEREIKTE AWARDS IN 2018 
Brons: 292 

Zilver: 111      totaal 502 

Goud: 99 

 

Totaal   

 

292  
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Twee deelneemster uit Nederland sluiten aan bij een Sloveense Expeditie groep. 

 

 

 

  

Ellen en Lieke Schepens met de groep deelnemers aan de Kenia reis met daarin een Gouden Expeditie en 

Residential Project. 
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Met Casper Signet (links) en Wilco Bannink (rechts) van Scouting Nederland. 

KENIA 2018  

Tijdens het verblijf in Kenia werd overnacht bij een gastgezin geregeld en sliepen de deelnemers 2 

nachten, samen met een andere deelnemer, bij een familie in de buurt. Deze gezinnen namen heb mee op 

sleeptouw naar activiteiten, familie, marktjes en uitjes. Ook werd er een tocht gemaakt door de jungle. 4 

dagen lang liepen we 15-20 kilometer. Samen met begeleiders van de Keniaanse Presidents Award (de 

Keniaanse versie van de Duke of Edinburghs Award, in Nederland de International Award For Young 

People) gingen we op pad met kompas en een kaart. De nachten werden doorgebracht in een tent op een 

veilig terrein.  

De drie intensieve weken hebben we afgesloten in een resort zodat de groep kon nabespreken en even 

kon ‘landen’ voordat we teruggingen naar Nederland.   

Ellen Schepens, Gouden Award houder en één van de begeleiders van deze reis.  
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Aan het werk in het Award-kantoor aan de St. Annastraat; van links naar 

rechts Anja van Suijlekom (bestuur ondersteuning), Franck Horio (bestuur) en 

Jenny Schoevers, stagiaire.  
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RODE KRUIS EN INTERNATIONAL AWARD IN 
PROEFTUIN VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTTIJD 

Het Rode Kruis biedt jongeren in samenwerking met Award 

Nederland, een internationaal talentprogramma aan; the 

International Award for Young People. 

De deelnemers werken, gecoacht door een Talent coach, zo 

zelfstandig mogelijk op drie gebieden aan hun persoonlijke 

doelen: Sport, Individueel talent en Vrijwilligerswerk.  Binnen het 

Rode Kruis kunnen zij praktijkervaring opdoen met 

vrijwilligerswerk en hun talent ontwikkelen door aan de slag te 

gaan als hulpverlener, techneut, leidinggevende, 

projectcoördinator, voorlichter, communicatiekracht of 

als begeleider van EHBO-activiteiten voor kinderen.  

In deze proeftuin ontwikkelen en beschrijven we de coaching door 

de Talent coaches, peer-to-peer-education, uitgebreid zodat er 

aan het einde een praktische toolkit is gevuld. Hiermee kan het 

programma tegen beperkte kosten grootschalig worden ingezet. 

Uiteindelijk moeten alle lokale afdelingen zelfstandig met dit 

beproefde programma aan de slag gaan, zodat het zich als een 

olievlek binnen het Rode Kruis kan verspreiden.  
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Eerste training in het Award-kantoor in Tilburg. 

MOOIE TRADITIE  

Tijdens het golftoernooi, ook dit jaar weer op The Duke in Nistelrode, strijden de deelnemers om de 

Monique de Koster-bokaal. Naast een zonnige & sportieve dag genoten de deelnemers ook dit jaar 

weer van een fantastisch diner en kregen ze meer informatie over het Awardprogramma. Dit keer was 

Laura de Kinkelder aanwezig om te vertellen over de impact dat het meedoen aan de Award op haar 

had.  De opbrengsten van dit sponsorevent komen ten geode aan Award Nederland en worden besteed 

aan onder andere de bijeenkomsten voor alle vrijwilligers.  
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HOE MAKEN WE DE AWARD BEKENDER BIJ INTERNATIONALE SCHOLEN? 

In het najaar van 2018 heb ik als afronding van mijn studie Communicatie, onderzoek gedaan naar de 

motieven van deelnemende scholen om het Awardprogramma aan te bieden, om zo gericht niet-

deelnemende scholen te kunnen benaderen. Naast de deelnemende scholen werden ook de oud-

deelnemende scholen benaderd om te onderzoeken waarom zij gestopt zijn.   

Uit de resultaten van de respondenten zijn een aantal aanbevelingen voortgekomen. Er wordt onder 

andere aanbevolen om meer mond tot mondreclame te genereren door middel van influencers en 

merkambassadeurs. Daarnaast wordt geadviseerd om de mogelijkheid te bieden dat middelbare 

scholen onderling meer kunnen samenwerken. Verder blijkt uit de resultaten dat het gewenste 

internationale karakter van het Awardprogramma niet als zodanig ervaren wordt. Aanbevolen wordt 

om hier meer aandacht aan te besteden. 

Door Jenny Schoevers, Gouden Award houder en stagiaire Communicatie.  
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SUCCESVOLLE AANVRAAG BIJ THREE FUNDS VAN DE FOUNDATION 
Voor de groei van het Awardprogramma in Nederland hebben we vanaf november 2016 met een 

grote groep mensen een strategie ontwikkeld. Input hiervoor was het onderzoek van de studenten van 

de Kleine Consultant en het onderzoek door Jenny Schoevers. De strategie hebben we als basis 

genomen voor een subsidieaanvraag voor de Three Funds, het stimuleringsfonds van de Foundation.  

In november kregen we bericht dat de aanvraag gehonoreerd wordt voor de periode 2019 tot en met 

2021. Dat betekent dat we in 2019 twee parttime stafleden aan kunnen nemen en budget voor o.a. 

een nieuwe website en wervingsactiviteiten.  
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Over 100 Bronze and Silver Awards at the British School in the Netherlands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 cifers 
 

DEELNEMERS  

In 2018 zijn er in totaal 771 jongeren gestart aan hun Award: Brons, Zilver of Goud. In onderstaand overzicht 

is duidelijk te zien welke piekmomenten er zijn in de betalingen van de deelnemersbijdragen door de 

jongeren. Omdat enkele units andere betaal-afspraken hebben, staan niet alle 771 jongen in deze tabel.  

ERASMUS+ SUBSIDIE VOOR UITWISSELING MET COLLEGA’S UIT DRIE 
ANDERE LANDEN 

Samen met de landen Bulgarije, Litouwen en Tsjechië hebben we handen ineengeslagen om verschillende 

training te creëren voor alle Awardbegeleiders. Met deze internationale trainingen bieden we de 

Awardbegeleiders de kans zich nog verder te ontwikkelen in de verschillende competenties die van een 

begeleider verwacht worden. Hiernaast leren de begeleiders tijdens hun bezoek veel over het land waar 

de training dan plaats vindt waardoor er nieuwe mogelijkheden voor uitwisselingen en Expedities 

ontstaan.  Bounding en elkaar beter leren kennen, is daarom zeer belangrijk.   

Het gehele project wordt gefinancierd door Erasmus+ die verantwoordelijk is voor de Europese 

subsidieverstrekking. Zij richten zich specifiek op alle vormen van formeel en informele educatie voor 

kinderen en jeugd. 

Door Tom Kuijpers, 

Gouden Awardhouder en projectleider in Nederland 
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VRIJWILLIGERS/ VOLWASSENEN DIE EEN ROL SPELEN IN HET 
AWARDPROGRAMMA 

 

 (Deels) Betaald  Op vrijwillige basis  Totaal  

Awardbegeleiders 55 39 94 

Expeditie beoordelaars  8 8 

Andere vrijwilligers; Ambassadeurs en 

Raad van Advies 

 23 23 

Trainers  3 3 

Bestuur   7 7 

Staf  0,8 FTE verdeeld over 2 

mensen  

 2  

Totaal  57 80 137 
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FINANCIËN 
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BEDRIJFSINFORMATIE 

   

Stichting International Award for Young People, The Netherlands. Ook genaamd: Stichting Algemene Vorming 
Jongeren, The Netherlands, gevestigd in de gemeente ’s-Gravenhage.   
 
Doelstelling van de stichting  
De stichting heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van het psychologisch, fysiek en sociaal welzijn van 
jongeren in de leeftijd van veertien tot en met vierentwintig jaar en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. De 
Stichting heeft een voor Nederland geldende licentie voor het uitvoeren van het Awardprogramma, verkregen 
van de The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken 
door gebruik te maken van alle haar dienstig voorkomende en wettelijk toegestane middelen en voorts in het 
bijzonder door:      

a. het opzetten van een niet-competitief en vrijwillig programma op psychologisch, fysiek en sociaal 
gebied, gericht op zelfontplooiing van jongeren, waaronder begrepen het ontwikkelen van het 
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en  verantwoordelijkheidsbesef bij jongeren ten opzichte van zichzelf 
en ten opzichte van de gemeenschap middels het programma van de International Award for Young People  
b. het toekennen van certificaten met Bronzen, Zilveren en Gouden insignes indien één der niveaus van 
bovengemeld programma met succes is afgerond.   
c. Het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het programma middels het uitgeven van sub-
licenties of samenwerkingsovereenkomsten aan organisaties die het programma uitvoeren.  
  

Kantoorhoudend aan het adres: St. Annastraat 20, 5025 KB  Tilburg.   
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te ‘s-
Gravenhage onder nummer: 41157808.  
Wij zijn een stichting met ANBI status, 815024563  
De stichting International Award for Young People, The Netherlands  is een erkende National 
Award Authority (NAA) en aangesloten bij de  ‘Duke of Edinburgh’s International Award Association’ te Londen.  
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Colofon 

 
 

Tekst en eindredactie International Award for Young People, The Netherlands  
Fotografie The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation en International Award for Young People, 
the Netherlands  
 
 

  

  
 


