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Jeugd aan zet: Sporty Huizen sport voor en door en jongeren
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Voorbeeld fake news gecreëerd door jongeren nav de training.(zij hadden ons allemaal beet 
genomen)

Deelnemers
• 45 jongeren wijn geworven voor deelname.
• 38 jongeren hebben deelgenomen aan het totale programma.
• 7 jongeren (15%) van de 45 jongeren hebben deelgenomen aan één of meerdere activiteiten, maar niet 

het totaal aanbod afgerond.

Samenvatting
De kracht van dit project is dat het is opgezet met de jongeren uit Huizen, de Ankers van Huizen, het 
jongerenwerk, gemeente en sportverenigingen, waardoor er een integrale aanpak is ontstaan. Het bereik van het 
projectteam versterkte de vraag en het aanbod.
Het programma wat is opgesteld betreft het vergroten van de fysieke weerbaarheid dmv sportactiviteiten en 
mentale weerbaarheid door een weerbaarheidstraining fakenews.

Fysieke weerbaarheid is belangrijk vanwege het positieve effect op lichaam en geest. Daarnaast heeft veilig 
gezamenlijk sporten en bewegen een gunstige invloed op sociaal gebied.

Mentale weerbaarheid Wij gaan op een laagdrempelige manier het gesprek aan over actuele (nieuws) 
onderwerpen zoals Covid-19, 5G ed. om jongeren weerbaar te maken voor fake news, door het organiseren van 
dialoogavonden met behulp van de organisatie Beeld en Geluid en de netwerkregisseur van Huizen.

Doelgroep
Jongeren van 14 tot 21 jaar

Wat ging er goed?
• Door de integrale samenwerking, lukte het op kort termijn een groot aantal jongeren te bereiken.
• De koppeling tussen sport en educatie gaf interessante verdieping aan het programma.
• De samenwerking met een externe partij als Beeld en Geluid, zorgt voor goede kwaliteit op het 

ondenwerp fake news.
• Jongeren hebben zelf fake news gemaakt, waardoor zij direct konden zien waar news aan moet voldoen 

en hoe makkelijk dit te creëren is.
• De dialoogavonden in het bijzijn van de burgermeester en wethouder, verkleind de afstand tussen 

jongeren en gemeente en hebben waardevolle input opgeleverd waar op verschillende thema's verder 
op doorgepakt kan worden.

• Het gevarieerde sportaanbod zorgt voor dat jongeren met verschillende sporten in aanraking zijn 
gekomen, zodat zij kunnen ontdekken welke sport bij hen past.

• De activiteiten zijn opgezet na de lockdown waardoor jongeren weer in beweging konden komen en 
elkaar veilig konden ontmoeten.

Programma *
TRAINING FAKE NEWS DOOR BEELD EN GELUID
PRESENTATIE FAKE NEWS NETWERKREGISSEUR
VOETBAL & TRICKS DOOR VOETBALSCHOOL MAACHI BIJ SV HUIZEN
BASKETBAL & TECHNIEKEN DOOR BASKETBALVERENIGING "QUICK RUNNERS" 
STREETDANCE EN HIPHOP DOOR DANS- EN SPORTSCHOOL LARESZ
KICKBOKSEN, WEERBAARHEID, ZELFVERDEDIGING DOOR FIGHTCLUB HUIZEN
AFSLUITING/DIALOOGAVOND MET BURGEMEESTER EN WETHOUDER 
*2ie flyer voor het programma incl. data en tijden.

Dat heeh mijn aandacht getrokken, ik zal 
aankomende Vrijdag 4 seotember
deelnemen in de sportkantine van S v 
Huizen

o
De Ankers van Huizen hebben zich bezig
gehouden met Fake Nieuws.
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Winnaar Fakenews

Wat kan beter?
• De scholen hebben wij ivm de vakantie niet kunnen benaderen, doordat de school vakantie was gestart.

Dit had een groot bereik kunnen verzorgen.
• De aanloop was vrij krab.
• Het budget vs uitkomst en kwaliteit was minimaal.
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Bijlagen:
Projectplan
Presentatie Ankers project jeugd aanzet
Flyer
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