
WAAROM WE DOEN WAT WE DOEN ONZE DIENSTEN

SEO blogs & copywriting

Marketing rapportage & analyse

Content creatie & film productie

Detachering

Social media campagnes

KLANTENPORTFOLIO

IN DE MEDIA

Sociale onderneming The Young Digitals helpt
jongeren die vastgelopen zijn aan een baan
als digitaal marketeer. Sommige jongeren maken
een moeilijke start in hun leven. Door een
combinatie van problemen hebben zij geen zicht
op een baan met toekomst. Wij geloven dat
iedereen een kans verdient.

Samen met ons netwerk aan klanten en partners
helpen wij deze jongeren. Door middel van een
kosteloze 10-weekse training, waardevolle
werkervaring en begeleiding naar een nieuwe
werkgever.  Dit betekent steengoede marketing
voor onze klanten en waardevolle werkervaring
voor deze young digitals . SOCIAL RETURN/PSO30+

The Young Digitals is PSO30+ gecertificeerd, een
belangrijke erkenning voor sociale
ondernemingen die wordt toegekend aan
bedrijven waar meer dan 30% van de
medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt
heeft. Wij kunnen hiermee de social return
verplichting invullen. Lees meer.

Klik om de laatste berichten te bekijken!
DE VOLKSKRANT
BNR NIEUWSRADIO
AD ROTTERDAM
RTL NIEUWS

https://www.theyoungdigitals.nl/social-return/
https://www.theyoungdigitals.nl/wp-content/uploads/2021/02/Volkskrant-scaled.jpg
https://www.bnr.nl/player/archief/20210129133325480
https://www.ad.nl/rotterdam/gratis-it-scholen-schieten-in-rotterdam-zuid-als-paddenstoelen-uit-de-grond-programmeurs-met-migratieachtergrond-gewild~af074ce7/
https://www.rtlnieuws.nl/economie/business/artikel/5186236/werk-arbeidsmarkt-jongeren-afstand-young-digitals


WAT WE DOEN

theyoungdigitals.nl 

hallo@theyoungdigitals.nl

070 800 2130

The Young Digitals

The Young Digitals

RAPPORTAGE & ANALYSE
We maken periodieke rapportages voor:
- Universiteit van Amsterdam
- VodafoneZiggo
- De Vegetarische Slager
- De Haagse Hogeschool

VIDEO PRODUCTIE
We produceren video's voor: 
(Klik op de bedrijfsnamen voor voorbeelden)
- Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
- ADO Den Haag In De Maatschappij
- Voiceworks
- Purpose
- Unicef 

SEO BLOGS & COPYWRITING
We schrijven SEO blogs en copywriting voor:
(Klik op de bedrijfsnamen voor voorbeelden)
-  Nationale-Nederlanden 
- Economic Board The Hague
- Unicef 
- TNO

SOCIAL MEDIA CAMPAGNES
We voeren social media campagnes voor: 
- Vesteda (Lees hier meer over onze Instagram
poll campagne voor Vesteda.)
- Verbond van Verzekeraars
- Startup in Residence 
- Purpose

DETACHERING
Wij detacheren o.a. bij:  
- De Haagse Hogeschool
- Exact
- De Gemeente Den Haag

SOCIAL MEDIA BEHEER
We beheren de social media voor o.a.: 
- Jongeren Informatie Punt Den Haag
- InnovationQuarter 

"De ondersteuning van The Young Digitals neemt ons een hoop werk uit handen. We hebben
dan ook het contract voor heel 2021 verlengd en we kijken uit naar onze samenwerking!" 

- Shafiq van den Enk, Head of Digital Marketing,  VodafoneZiggo.

CONTACT

ONZE PARTNERS

https://www.theyoungdigitals.nl/?utm_source=Twopager&utm_medium=Organic
https://www.theyoungdigitals.nl/?utm_source=Twopager&utm_medium=Organic
https://www.theyoungdigitals.nl/
https://www.linkedin.com/company/the-young-digitals-2/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCEHktLMLd_O2nXfw7ww7tSA
https://www.youtube.com/watch?v=F5jS63P7BvQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=IVhOZ5iyH9U
https://www.youtube.com/watch?v=wj2iRO8X_UI&t=2s
https://www.purpose.nl/expeditie-10-februari-rabbijn-soetendorp?utm_source=website%20purpose/expeditiepagina&utm_medium=linkedin&utm_campaign=10%20jaar%20purpose&utm_term=op%20reis%20met
https://www.youtube.com/watch?v=vvBH40IZHhY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vvBH40IZHhY&feature=emb_logo
https://www.nn.nl/Over-NationaleNederlanden/Campagnes/Duurzaam-genieten-tijdens-NN-North-Sea-Jazz.htm
https://www.nn.nl/Over-NationaleNederlanden/Campagnes/Duurzaam-genieten-tijdens-NN-North-Sea-Jazz.htm
https://economicboardthehague.org/nieuws/blog-economic-board-the-hague-slim-ondernemen-in-de-hofstad/
https://www.unicef.nl/blogs-en-vlogs/een-bijzondere-start-voor-2021
https://www.tno.nl/en/about-tno/news/2019/11/a-fair-start-for-1-million-more-children/
https://www.theyoungdigitals.nl/bereik-je-doelgroep-behaal-je-doel-instagram-poll-campagne-voor-vesteda/

