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Beleidsplan 
 
De afgelopen jaren hebben we ons met Your Lab gericht op het 
bij elkaar brengen van mensen met de meest uiteenlopende 
sociaal culturele achtergronden, zodat er verbinding ontstaat 
tussen mensen en groepen die elkaar anders niet zo snel zouden 
ontmoeten. Het doel: onderlinge interesse en empathie 
activeren, maar ook meer inzicht in jezelf door reflecties van 
anderen met totaal andere invalshoeken. En daardoor een 
samenleving waarin we met begrip voor onderlinge verschillen 
kunnen samenleven.  
 
We hebben onze activiteiten het afgelopen jaar verder 
toegespitst: de polarisatie in de samenleving lijkt verder toe te 
nemen, er treedt verruwing en verharding op, en er ontstaat een 
steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Dit leidt tot 
gevoelens van vervreemding, angst, frustratie en daarmee tot 
toenemend geweld, zowel verbaal, digitaal als fysiek.  
 
In die tendens is er een groep jongeren die zich steeds verder 
afsluit, die door jongerenwerkers niet meer bereikt worden, en 
die zich bedient van geweld en criminaliteit, om maar een stem 
te hebben, om erbij te willen horen. Juist op die groep hebben 
we ons het afgelopen jaar gericht: om die jongeren die 
nauwelijks kansen krijgen, die sterk getraumatiseerd zijn, en 
door de samenleving geen stem krijgt, en (ook) daardoor naar 
geweld grijpen, kansen te bieden en een plek te geven in de 
samenleving.  
 
De komende jaren zullen we onze activiteiten daar verder op 
afstemmen. We hebben in de verschillende wijken een netwerk 
gevormd met zogenaamde Credible Messengers, mannen en 
vrouwen in de wijken, ervaringsdeskundig, die risicojongeren 
wel weten te bereiken. De ruwe diamanten die zij onder hun 
hoede hebben, trainen wij binnen Your Lab tot weer nieuwe 
Credible Messengers, informele leiders in wijken om zo 
anderen te behoeden in de criminaliteit te gaan of eruit te 
stappen.  
 
In samenwerking met de gemeente Amsterdam zetten we een 
nieuwe stichting op, speciaal voor deze groep. Deze strategische 
alliantie, en het daarbij behorende netwerk van Credible 
Messengers dat we hebben opgericht, maakt onze slagkracht 
groot. De bedoeling is een totaal nieuwe optiek op 
jeugdcriminaliteit te ontwikkeling: niet die van negatieve 
vrijheid (straffen en opsluiten) maar die van positieve vrijheid 
(trauma’s transformeren en kansen generen). De expertise van 
trauma die we afgelopen 12 jaar hebben opgebouwd komt 
daarbij zeer goed van pas. Het doel is om met vernieuwende 
inzichten en een vernieuwende aanpak een leidende rol te 
ontwikkelingen op het gebied van positieve vrijheid, zowel in 
Nederland als daarbuiten. Er is al uitwisseling met andere 
gemeenten, waaronder Utrecht en Rotterdam. En met steden in 
andere landen, waaronder Glasgow en New York.  
 
De bedoeling is de jongeren die we in Amsterdam trainen in de 
nieuw op te richten stichting een rol te geven, zodat ze zelf dat 
‘bedrijf’ kunnen gaan runnen, waarin naast de opleiding die 
Your Lab zal blijven verzorgen, ook een expertisecentrum komt: 
nieuwe interventies om de meest getraumatiseerde jongeren te 



 

helpen hun attitude te verschuiven: Van vechten naar hechten; 
zodat ze een constructieve plek in de samenleving kunnen gaan 
innemen. Daarnaast zullen we jongeren bijstaan in het 
organiseren van projecten in hun wijken, zodat ze andere 
jongeren zo goed mogelijk kunnen bereiken.  
Onze bestaande edities zullen we iets aanpassen: reguliere 
deelnemers in onze programma’s willen we in aanraking laten 
komen met jongens en meiden van de straat, zodat er nieuwe 
netwerken kunnen ontstaan, en deelnemers met andere 
kennisbronnen elkaar kunnen verrijken. En we zullen 
gezamenlijk met elkaar projecten gaan oppakken in de wijken.  
 
Onze missie om mensen met totaal verschillende sociaal 
culturele achtergronden met elkaar kennis te laten maken, zodat 
er een verbindingscultuur ontstaan, kunnen we op deze wijze 
nog verder vervolmaken, met krachtige sociale impact.  
 
 
 


