
 
 

FAQ’s jongerenprogramma’s  
 

1. Welke investering moet ik doen om een jongere bij mij te plaatsen?  
Jouw investering is afhankelijk van de matching en afspraken die jij 
maakt met de jongere zelf. Dit gaat in drie fases: 
● Kennismaking en intake: 4 uur 

○ afstemmen met de coördinator van Social Impact Factory 
wanneer er een jongere is die interesse heeft om bij jou aan de 
slag te gaan; 

○ matchingsgesprek met jongere én coördinator SIF; 
○ oriëntatie/kennismaking jongere in de organisatie en 

formuleren van een afgebakend project (afhankelijk van de 
grootte of complexiteit van het project). 

● Aan de slag: v.a. 2 uur per week 
Zodra er een match is gemaakt gaat de jongere aan de slag met een 
geformuleerde opdracht. Afhankelijk van de gemaakte afspraken en 
zelfstandigheid van de jongere, ben je in principe alleen tijd kwijt 
aan werkoverleg en bijsturing.  

● Afronding: 1 uur 
Na afloop van het programma zal er een evaluatiegesprek volgen 
met jou, de jongere(n) en de coördinator.  

 
2. Wat voor project kan een jongere bij mij doen? 
Het handigst is een afgebakende klus, die je graag wilt doen, maar waar je 
zelf niet aan toe komt of niet de kennis voor in huis hebt. Dit kan op allerlei 
gebieden zijn. Denk aan een onderzoek, impactmeting, het vernieuwen 
van je website of huisstijl, communicatie, enz. Het kan ook voorkomen dat 
jongeren graag op verschillende vlakken ervaring op willen doen, om te 
ontdekken wat voor werkzaamheden zij leuk vinden. Hierdoor kan een 
jongere ook ingezet worden als helpende hand bij verschillende taken. Het 
kan ook zijn dat meerdere jongeren interesse hebben om bij jou aan de 
slag te gaan, waardoor de klus vergroot kan worden door een klein team 
te matchen. Dit gaat uiteraard in overleg met alle betrokkenen.  
 

 



 
3. Heb ik iets te zeggen over wie er bij mij geplaatst wordt?  
Ja zeker! De coördinatoren screenen en matchen de jongere afhankelijk 
van jouw vraag en mogelijkheden. Wanneer het team een mogelijke 
match ziet komen we op kennismakingsgesprek. Na afloop krijgen jij én 
de jongere de keuze om een samenwerking aan te gaan of niet.  
 
4. Kan ik ook meedoen als ik weinig tijd heb voor begeleiding? 
Ja, dat kan. Begeleiding is onder andere afhankelijk van de eisen die jij zelf 
vooraf stelt. Vooraf wordt goed gekeken in hoeverre de jongere zelfstandig 
aan de slag kan en hoeveel begeleiding dit vraag van jou en de coaches 
vanuit het programma. 
 
5. Moet ik een financiële vergoeding geven aan de jongere?  
Nee, dit is niet verplicht en dit laten we aan jou zelf over. De jongere werkt 
op vrijwillige basis bij jou, dus gaat hier niet vanuit. Jongeren kunnen een 
onkostenvergoeding aanvragen vanuit het programma voor bijvoorbeeld 
reiskosten.  
 
6. Wat levert het mij op? 
Afhankelijk van wat je zoekt: 
● inspiratie, kennis en nieuwe frisse ideeën; 
● kennismaking met de nieuwe generatie; 
● extra mankracht/werkzaamheden waar jij zelf niet aan toe komt; 
● kennismaking met eventueel toekomstige werknemers. 

 
7. Als ik halverwege wil stoppen omdat het niet werkt, kan dat ook?  
Wanneer de samenwerking vast loopt, zal in onderling overleg gezocht 
worden naar de beste oplossing voor beide partijen. Hierin is het 
vroegtijdig beëindigen ook een mogelijkheid. Vanuit het programma 
wordt dan een oplossing gezocht waardoor de jongeren het programma 
volledig kan afronden.  
 
 
 
 
 
 



 
8. Staat de periode vast of is deze flexibel? 
Jongeren volgen een vast programma van ongeveer vier maanden, 
waarvan drie maanden beschikbaar zijn voor een werkervaringsplek. 
Mocht de samenwerking goed verlopen dan wordt in onderling overleg 
besloten deze periode te verlengen. De ondersteuning vanuit het 
programma komt dan wel te vervallen.  
 
9. Staat het aantal uur per week vast of is dat flexibel? 
Dit is flexibel in te delen, maar afhankelijk van de beschikbaarheid van jou 
en de jongere zelf en met een minimum van 8 uur per week. In overleg 
kan de jongere ook thuis of op een ander locatie aan de opdracht werken.  
 
 
 
 


