


1. Inclusief, veilig en kwaliteitsonderwijs

2. Vaardigheden en kansen voor jeugdwerkgelegenheid en ondernemerschap

3. Meisjes, jongens en jongeren als actieve aanjagers van verandering

4. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor meisjes en jonge 
vrouwen

5. Ontwikkeling van de vroege kinderjaren

6. Gender-transformatief kinderbescherming

million girls have better access to education

million young people benefited in Youth Economic Empowerment programs

million girls in active citizenship and local decision-making

million girls with improved sexual and reproductive health

million girls a healthier start in life

million girls in child protection program
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• Ondervoeding - dubbele van nationaal gemiddelde
• Werkloosheid - tweemaal het nationaal gemiddelde
• 44% bevolking ongeletterdheid
• Huisgeweld en genderdiscriminatie is “normaal” en onderdeel van de cultuur
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• 77% woont in armoede met 30% in extreme armoede
• 55% heeft toegang tot middelbare school
• In plateland 3 van de 10 studenten zijn vrouwen
• Jonge vrouwen gaan op jonge leeftijd trouwen dus ze hoeven niet te studeren of te werken
• 50% van de geboorten is een kind-zwangerschap
• Geen vrijheid om eigen inkomsten te beheren
• Jeugd moet aan de inkomsten van de familie bijdragen als ze 18 worden 
• Gebrek aan geloofwaardigheid voor jongere entrepreneurs vanuit het bedrijfsleven
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De toegang tot fatsoenlijk werk verbeteren voor 550 kwetsbare jongeren (60% 
vrouwen) van 18 tot 24 jaar oud door hun sociale en technische vaardigheden 
voor werk te versterken en ze hierdoor te helpen inkomsten te genereren

• Helpen ontwikkelen van sociale- en ondernemersvaardigheden van 
jongeren voor het starten van eigen ondernemingen 

• Sociale en de beroepsvaardigheden van jongeren versterken voor het 
vinden van een fatsoenlijke baan



• 500 jongeren in Entrepreneurship Club met ondernemersvaardigheden 
versterkt om hun eigen inkomen te genereren (60% vrouwen).   

• 50 jongeren in Employment Club met versterkte levensvaardigheden, 
technische opleiding en beter werkgelegenheidskansen (60% vrouwen). 

• 33 businesses gestart (60% vrouwen)
• 260+ jongeren starten of verbeteren hun business (60% vrouwen). 
• 25 bedrijven betrokken bij het project
• 15 lokale leiders van de gemeenschappen ondersteunen de 

economische empowerment van jongeren en gendergelijkheid 
• 550 ouders betrokken bij ondersteunen jeugd empowerment en 

gendergelijkheid.
• 3 strategische allianties met het bedrijfsleven en de overheid versterkt 

en geconsolideerd.
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• Project gestart in april 2019

• Start-up workshop met project 
team in San Pedro Carchá in mei 
2019

• Lancering van het project met 
lokale overheden en relevant 
bedrijfsleven 

• Market scan: Analyse van werk- en 
ondernemingskansen voor 
jongeren en situatie van jonge 
vrouwen

• Betrokkenheid van ouders en 
leiders in de gemeenschappen om 
de deelname van jongeren (vooral 
jonge vrouwen) te ondersteunen



• Werving van jongeren die mee willen doen met het project

• Opzet van entrepreneurs en employability Clubs

• Start van eerste groep jongeren met training

– Bewustwording op gendergelijkheid, kinderhuwelijk en 
kinder-zwangerschap

– Verbetering rekening niveau

– Business vaardigheden

• Gesprekken met bedrijven en overheid instanties om 
partnerschappen te sluiten 

• Gebruik van technologie en digitale tools om beter aan de 
behoeften van jongeren te sluiten 






