
Bouwstenen maatschappelijke baten 
Jeugdactiviteiten Lelystad

Potentiële Baten

Jongerenwerk 
Aantal jongeren bereikt1:
55+3.000* 

De vier initiatieven3

Samenhang

Jongeren maken de Stad 
Aantal jongeren bereikt2: 
79*

URBN Village
Aantal jongeren bereikt1:
274*

In Lelystad worden verscheidene activiteiten aangeboden die er op gericht zijn jongeren de mogelijkheid te geven zich 
optimaal te ontwikkelen. Dit aanbod is gericht op alle jongeren in de stad. Hoewel alle vier initiatieven een positieve 
ontwikkeling van jongeren in Lelystad centraal hebben staan, zit er verschil in de wijze waarop ze dat willen bereiken en 
in de doelen die ze nastreven. Daaruit volgt ook dat de initiatieven verschillende doelgroepen bereiken. 

Deze factsheet geeft inzicht in het aanbod van vier initiatieven in de stad die in gezamenlijkheid bijdragen aan het 
doel jongeren een optimale ontwikkeling te bieden. 

Draagt bij aan de openbare 
orde en veiligheid in de 
stad, de positieve 
ontwikkeling van jongeren, 
en het tijdig signaleren en 
oppakken van hulpvragen.

Helpt jongeren om te 
ontdekken waar hun 
interesse/talent ligt om iets te 
doen voor een ander en geven 
daarmee invulling aan hun 
maatschappelijke diensttijd.

Helpt jongeren hun 
energie en talenten in te 
zetten om positieve 
verandering te brengen in 
hun stad. 

Draagt bij aan 
optimale 
ontwikkeling van alle 
jongeren door hen te 
prikkelen en te 
inspireren.

Answering 
tomorrow's 
challenges 
today

Tegengaan negatief
gedrag

Tijdig oppakken 
van hulpvragen

Positieve
ontwikkeling

Sociale
cohesie

Talent
ontwikkeling

Bevorderen van
ondernemerschap

Positieve
verandering

in de stad

Iets doen
voor

een ander

JW

Afname maatschappelijke zorgkosten
Baathebber: Gemeente (W&I, Wmo, Jeugd), Zorgverzekeraars

Hogere kwaliteit van leven en besef van 
eigenwaarde
Baathebber: Zorgverzekeraars, Jongere zelf

Minder maatschappelijke kosten schooluitval
Baathebber: Jongere zelf, Zorgverzekeraars, Justitie, Gemeente

Minder kosten uitkering en re-integratie
en hogere arbeidsproductiviteit
Baathebber: Jongere zelf, Gemeente

Afname maatschappelijke kosten door 
overlast / criminaliteit
Baathebber: Justitie

Toename leefbaarheid
Baathebber: Buurtbewoners

Plezier beleefd aan activiteiten
Baathebber: Jongere zelf

Minder jongeren trekken weg
Baathebber: Lelystad

Trots op Lelystad / burgerschap
Baathebber: Buurtbewoners
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Challenge Up
Aantal jongeren bereikt1: 
177

* dit zijn niet perse unieke jongeren,  jongeren kunnen meerdere keren zijn geteld      |     1 gaat om heel het jaar 2021    |    2 gaat om 9 maanden uit het jaar 2021
3 deze factsheet is gebaseerd op het jaar 2021 waarin er sprake was van de COVID-19 pandemie, met de daarbij behorende beperkingen voor de uitvoering van de activiteiten. 


