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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
YETS staat voor Youth Empowerment Through Sports. We zetten sport in als middel om 

jongeren in hun kracht te zetten. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

We zetten sportteams op voor kwetsbare jongeren in aandachtswijken om hen in hun 

kracht te zetten en onder begeleiding van positieve rolmodellen te helpen naar zelfstandige 

deelname aan de maatschappij. Dit vindt plaats op het Lentiz LIFE College en met een 

samenwerkingsprogramma van Bovenschoolse Voorziening Inzicht en het Ilex College 

(Voortgezet Speciaal Onderwijs). 

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Wij zijn goed in de verbinding zoeken met jeugd die het risico loopt op maatschappelijke 

uitval. Onze rolmodellen zijn pedagogisch onderbouwde coaches die onvoorwaardelijk voor 

onze jongeren klaarstaan en in hen geloven. Dat is essentieel voor het opgroeien van een 

kind, maar ontbreekt helaas nog voor te veel jongeren in onze samenleving, met de nodige 

negatieve gevolgen van dien. 

 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Andere organisaties kunnen onze activiteiten aanvullen/versterken door jongeren die in 

een vervelende/negatieve situatie zitten naar ons door te sturen. Wij kunnen deze jongeren 

de positieve aandacht, structuur, discipline en/of liefde bieden die vaak ontbreekt.  

Aan de andere kant is een essentieel onderdeel van onze methodiek om met onze jongeren  

vrijwilligerswerk in de wijk te doen. Als wij iets voor andere organisaties kunnen betekenen 

op vrijwillige basis, dan doen we dit graag. 

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Door verhalen van (ex-)deelnemers, maar ook door erkenningen en prijzen: 

 Onze interventie is erkend door het Kenniscentrum Sport en het Nederlands Jeugd 

Instituut als  ‘goed onderbouwd’. 

 In 2017 hebben wij de ‘RET Aardig Onderweg Award’ gewonnen. 

 In 2018 hebben wij een ‘Appeltje van Oranje’ uitgereikt gekregen door Koningin 

Maxima namens het Oranjefonds. 

 Het Mulier Instituut doet een onderzoek naar de maatschappelijke impact van 

YETS in de wijk, waarvan de tussenrapportage zeer positieve uitkomsten liet zien. 

 Studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben een tweejarige 

procesevaluatie van onze interventie uitgevoerd, die ook positieve uitkomsten liet 

zien. We kijken nu naar mogelijkheden  een effectevaluatie uit te laten voeren naar 

onze interventie.  
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6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
Wij bereiken in Schiedam met onze activiteiten direct 60 jongeren. Daarnaast zetten wij 

ons met de jongeren weer vrijwillig in voor andere Schiedammers door bijvoorbeeld afval 

te prikken of spelletjes te spelen met ouderen. 

 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Onze programma’s zitten gekoppeld aan scholen: het LIFE College in Schiedam Oost en het 

Ilex College en Bovenschoolse Voorziening Inzicht in Schiedam Nieuwland. Wij werken 

met hun leerlingen met een verhoogd risico op maatschappelijke uitval. Daarnaast krijgen 

we ook jongeren aangemeld vanuit andere initiatieven, die geen leerling zijn van de 

participerende scholen. Dit willen wij vanuit Samen Schiedam nog meer gaan stimuleren. 

 
 
 

YETS Foundation 
Adres: Galgkade 3, Vlaardingen 

Contactpersoon: Peter Ottens 

E-mail:  peter@yetsfoundation.com 

Tel:  06 – 5042 7766 

Website: https://www.yetsfoundation.nl/ 

Omvang: 6 professionals en 30 vrijwilligers  
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