
CHALLENGE YOUR TALENT
Samen bieden we kansen aan de jeugd in de Achterhoek

RECENTE GEGEVENS VAN HET CBS LATEN ZIEN DAT DE AANTREKKENDE 

ECONOMIE ZORGT VOOR MEER WERKGELEGENHEID IN DE ACHTERHOEK. 

DE NATUURLIJKE OMGEVING MAAKT HET DAARNAAST PRETTIG WONEN 

EN LEVEN. TOCH BLIJFT DE ACHTERHOEK EEN KRIMPREGIO, WAAR MET 

NAME JONGE GEZINNEN EN JONGEREN WEGTREKKEN. EEN EVENWICHTIGE 

LEEFTIJDSOPBOUW IS ECHTER BELANGRIJK VOOR DE TOEKOMST. OM JONGE 

MENSEN TE BEHOUDEN ÉN AAN TE TREKKEN, MOÉT ER IETS GEBEUREN. 

DIVERSE BEDRIJVEN EN  
INSTELLINGEN GINGEN U VOOR!

ACHTERHOEK YOUNITED
Ben Spaai 06 53 35 59 05

Houtmolenstraat 9
7008 AP Doetinchem

info@achterhoekyounited.nl
www.achterhoekyounited.nl

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
Gemeente Aalten | Gemeente Berkelland | Gemeente Bronckhorst | Gemeente Doetinchem | Gemeente Montferland 
Gemeente Oost Gelre | Gemeente Oude IJsselstreek | Gemeente Winterswijk

@ACYounited
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Het gaat goed met de Achterhoek

Strategische doelen 2020
LEREN GOED TE BEWEGEN, PRESTEREN EN EXCELLEREN

MISSIE
‘Achterhoek Younited is de  

organisatie die jongeren in de 
Achterhoek inspireert en begeleidt 

om hun eigen sporttalent te 
ontdekken, zichzelf uit te dagen en 
te streven naar het beste. Dit doen 

we onder het motto: Ieder naar 
zijn eigen top!’. We positioneren de 
Achterhoek als de meest optimale 

ontwikkelingsomgeving voor de jeugd 
waarbij talent te allen tijde  

centraal staat.”

VISIE
‘Samen met sportbonden, 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheid inspireren en ondersteunen 
we jongeren in de Achterhoek om te 
bewegen. Zo kunnen zij hun (sport)
talenten ontdekken en leren streven 
naar het beste: ‘Ieder naar zijn eigen 

top’, met sport als katalysator.

MISSIE 
&

VISIE

PRIMAIR ONDERWIJS 
kernwaarde inspireren
•  Iedere school in de Achterhoek heeft 

een erkende beweegmethodiek 
en kinderen sporten en bewegen 
dagelijks. 

•  Scholen bieden kinderen de kans 
hun sporttalent te ontdekken.

SECUNDAIR ONDERWIJS
kernwaarde inspireren,  
participeren en co-creëren
•  Minimaal 200 sporttalenten in de 

leeftijd van 12 tot en met 19 jaar zijn 
verbonden aan een talenten- 
opleiding. Voor hen is een integraal 
onderwijs en sportprogramma 
gerealiseerd.

•   Het onderwijs biedt sporttalenten 
gezamenlijk multi-skills training en 
een talenten topsport- 
begeleidingsprogramma.

SPORT SPECIFIEKE TALENT-
PROGRAMMA’S
kernwaarde inspireren,  
participeren en co-creëren
•  In minimaal zes sportdisciplines is er 

voor talenten een integraal sport- en 
onderwijsporgramma.

•  We bieden vereniging-overstijgende 
regionale scouting en trainingen aan. 

•  De talenten blijven sporten bij  
regionale verenigingen. Het talent-
programma is niet gericht op de  
realisatie van nieuwe regionale  
topteams, maar op het ontwikkelen 
van het individuele talent van de 
sporter. 

CLUSTERING VAN SPORT 
OVERSTIJGENDE ONDER- 
STEUNING EN BEGELEIDING
•  Ontwikkelen van talenten topsport-

begeleidingsprogramma’s (o.a. men-
taal, voeding, communicatie etc.).

•  Het coördineren van medische en 
paramedische begeleiding.

•  Het coördineren van sport  
overstijgende trainingen.

•  Het facilitair begeleiden in het 
optimaal gebruik van onder andere 
accommodatie, materiaal en het 
coördineren van transport.

•  Centrale coördinatie, PR en  
communicatie.

In een vitale en jonge regio is het van belang dat inwoners, 
met name de jeugd, ontplooiingskansen krijgen. Belangrijk 
daarbij is een zeer goede infrastructuur op het gebied van 
onderwijs, cultuur en, in de context van AY, sport. 

Ons doel met AY is om een klimaat en infrastructuur 
te creëren waar overheid, onderwijs, bedrijfsleven en 
sportorganisaties samenwerken. We willen een omgeving 

creëren waar kinderen met plezier leren bewegen, de kans 
krijgen hun sporttalent te ontdekken en waar talent zich 
optimaal kan ontwikkelen. Zo stellen we jongeren in staat het 
beste in zichzelf naar boven te halen met de kans
aan te sluiten bij nationale topsportprogramma’s.

AMBASSADEURS
Huidige en voormalig topsporters afkomstig uit de 
Achterhoek zijn Achterhoek Younited-ambassadeur. Hun 
bijdrage is jongeren inspireren te sporten, het beste uit 
zichzelf te halen en onderwijs, bedrijven en overheden 
overtuigen dat we daarin samen moeten investeren.

HOE GAAN WE DE  
WEDSTRIJD WINNEN?

PARTNERS KUNNEN ZICH OP VERSCHILLENDE MANIEREN VERBINDEN 
AAN AY EN HAAR ACTIVITEITEN:

A. PARTNER ACHTERHOEK 
YOUNITED
Draagt bij aan de realisatie van het 
totale AY-programma. Uw bijdrage is 
gelieerd aan de ondersteuning van onze 
activiteiten. U maakt het mede mogelijk 
dat kinderen met plezier kunnen leren 
bewegen en hun talent ontwikkelen. U 
bent zichtbaar als Partner Achterhoek 
Younited. De specifieke inhoud 
stemmen we samen af.

B. PARTNER “SPORTTAK” 
TALENTENPROGRAMMA
Draagt bij aan de realisatie van 
één van de AY sporttak-specifieke 
talentprogramma’s. Uw bijdrage 
is rechtstreeks gelieerd aan de 
ondersteuning van dat programma en 
u helpt hiermee de talenten om een 
zo optimaal mogelijk programma te 
doorlopen. U bent zichtbaar als  
Partner “Sporttak” talentenprogramma. 
De specifieke inhoud stemmen we 
samen af.

C. SUPPORTER ACHTERHOEK 
YOUNITED
Onderschrijft het gedachtengoed van 
AY en draagt bij aan de realisatie van 
de doelstellingen van AY. U ontvangt 
uitnodigingen voor gezamenlijke AY 
activiteiten voor partners. U bent 
zichtbaar als Supporter Achterhoek 
Younited.

Indicatie prijzen* partnerships:
a. Partner Achterhoek Younited vanaf €   7.500,- 
b. Partner “sporttak” talentenprogramma vanaf €   5.000,- 
c. Supporter Achterhoek Younited vanaf €   1.200,-   
*bedragen op jaarbasis, exclusief btw. 
  
Bijdragen in natura
Voor een Partner Achterhoek Younited en een Partner “sporttak” talentenprogramma is naast een 
financiële bijdrage ook een bijdrage in natura mogelijk. Voorbeelden: inzet personeel, mentorship, 
vervoer, materiaal, kleding, voeding, accommodatie, faciliteren clinics en activiteiten,  
communicatie- en promotiemiddelen, marketingactiviteiten, specifieke expertise.

WAAROM PARTNER WORDEN VAN AY
Sluit u aan bij het team van Achterhoek Younited Partners! 
Het team bestaat uit bedrijven en organisaties die met 
ons bouwen aan een vitale en leefbare Achterhoek voor 
de jeugd. Hoort u bij de bedrijven of organisaties die de 
maatschappelijke uitdaging aangaan en willen investeren in 
jonge mensen? Herkent u zich in de visie en aanpak van AY? 
Word dan onze partner! 

Samen bieden we de jeugd de kans om te ervaren hoe je 
met doorzettingsvermogen en focus je talent ontwikkelt en 
kunt presteren. Dit heeft niet alleen een positief effect in de 
sport, maar ook op cognitieve prestaties (onderwijs) en de 
persoonlijke ontwikkeling.

Wat betekent dit voor uw bedrijf of organisatie:
•  U biedt jongeren kans, in hun eigen Achterhoek, zich 

optimaal te ontwikkelen.
•  U draagt direct en zichtbaar bij aan talentprogramma’s en/

of faciliteert op het gebied van onderwijs, (para)medisch, 
voeding, infrastructuur, materialen, omgeving, etc.

•  U en uw medewerkers kunnen deelnemen aan clinics 
voor AY partners op het gebied van vitale medewerkers, 
talentontwikkling en leren presteren.

• U ontvangt uitnodigingen voor AY bijeenkomsten.
• U bent zichtbaar als partner van Achterhoek United.
•  U maakt waar mogelijk gebruik van de inzet van de AY 

ambassadeurs.

Bovenstaande werken we samen uit tot een samenwerking 
die het best bij uw bedrijf of organisatie past.

SLUIT AAN BIJ HET 
ACHTERHOEK YOUNITED PARTNERTEAM

SAMEN BOUWEN AAN EEN VITALE ACHTERHOEK MET KANSEN VOOR TALENT

Bent u geïnteresseerd en 
wilt u meer weten? 

Bel met onze manager 
Ben Spaai. Tel: 06 53 35 59 05

E-mail:
 info@achterhoekunited.nl
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