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FAQ’s ‘Vrijwillige zorg in het gezin’  

Veel gestelde vragen met betrekking tot het indienen van een aanvraag 

 

Hieronder leest u antwoorden op de vragen die u kunnen helpen bij het schrijven van uw 

aanvraag voor het programma ‘Vrijwillige inzet in het gezin’. Dit is een aanvulling op de 

informatie die u al op onze website kunt vinden, zoals de selectievoorwaarden bij het 

aanvraagformulier en de PowerPoint presentatie van de voorlichtingsbijeenkomsten.  

  

Algemeen 

 

Q: Wat is het tijdspad?  

A: Het tijdspad is als volgt: de deadline voor het indienen is 6 april 2018. Daarna 

beoordeelt het Oranje Fonds welke organisaties worden uitgenodigd voor de volgende 

ronde (maximaal veertig). Dat zijn de selectiegesprekken die plaatsvinden in week 20, 

21 en 22 van 2018 in Utrecht. U hoort uiterlijk in de week van 23 april of wij u zullen 

uitnodigen voor een gesprek, of dat u helaas bent afgevallen. Na deze gesprekken zullen 

maximaal vijfentwintig  initiatieven worden geselecteerd om deel te nemen aan het 

programma. In september 2018, gelijktijdig met de start van het schooljaar, beginnen de 

programmadeelnemers met de uitvoering van hun eerste projectjaar. Met deze 

deelnemers vindt op 14 en 15 september het startweekend van het programma plaats.   

 

Q: Ik weet nog niet of ik bij alle programmabijeenkomsten aanwezig kan zijn. 

Hoe kijken jullie daar tegenaan? 

A: We vragen een inspanningsverplichting, wat inhoudt dat deelname aan alle algemene 

onderdelen verplicht is. Sommige onderdelen zijn wat meer op maat of geclusterd per 

regio of thema. Daar kan in overleg bepaald worden of en welke onderdelen verplicht 

zijn. We proberen iedereen zo snel mogelijk te informeren over de data van de 

bijeenkomsten. Indien u vooral op zoek bent naar een (meerjaren) financiële bijdrage, en 

geen tijd voor uitwisseling en ontwikkeling hebt, dan kunt u beter een reguliere aanvraag 

bij ons Fonds indienen.  

 

Vragen met betrekking tot de aanvrager 

 

Q: Ik heb een geweldig plan en veel ervaring met de doelgroep. Ik moet nog 

een stichting oprichten. Kan ik meedoen? 

A: Nee, helaas komt u dan niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Het is 

een van onze voorwaarden dat stichtingen minimaal 1 jaar bestaan op het moment van 

inschrijving. De reden hiervoor is dat wij weten dat het oprichten van een organisatie 

veel tijd en inspanning vraagt, terwijl wij in dit programma verwachten dat deelnemende 

organisaties zich vanaf de start volledig kunnen inzetten voor de uitvoering hun project 

en de programma-activiteiten. 

 

Q: Kunnen meerdere aanvragers samen één aanvraag indienen? 

A: Nee, dat kan niet. Er kan maar één hoofdaanvrager zijn. Dit dient een 

maatschappelijke organisatie te zijn. Als het project wordt geselecteerd voor deelname is 

er ook maar één organisatie die formeel de toekenning krijgt. Dit betekent dat onze 

bijdrage wordt overgemaakt naar deze organisatie, maar ook dat de hoofdaanvrager 

formeel de inhoudelijke en financiële verantwoording over deze middelen dient af te 

leggen aan het Oranje Fonds. Denkt u dus goed na over de onderlinge taakverdeling, wie 

besteedt waar tijd en kosten aan en hoe wordt dat onderling financieel geregeld?  

 

Q: Mag een bedrijf met winstoogmerk een aanvraag indienen? 

A: Nee, een dergelijke onderneming kan geen aanvrager zijn. De aanvrager dient een 

organisatie te zijn waar het maatschappelijke doel staat voorop.  

 

Q: Mag een formele zorginstelling, zoals een jeugdzorginstelling,  een aanvraag 

indienen? 
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A: Formele zorgorganisaties die een door de overheid gefinancierde taak uitvoeren (bijv. 

in het kader van de Jeugdwet), komen in principe niet in aanmerking voor deelname aan 

het programma. Een zorginstelling kan uiteraard wel een belangrijke samenwerkings-

partner zijn binnen het project. En als een organisatie een project opzet dat aanvullend is 

aan de zorg die door de zorgorganisatie wordt geboden, dan is een aanvraag wellicht 

mogelijk.  

 

Q: Wat is een onafhankelijk bestuur? 

A: Onze criteria van onafhankelijk bestuur zijn:  

• het bestuur bestaat uit minimaal drie personen; 

• er mogen geen familiebanden bestaan tussen bestuursleden onderling en tussen      

     bestuur en directie;  

 het bestuur mag niet bestaan uit leden die namens andere organisaties zitting hebben 

in het bestuur; 

• er is duidelijke scheiding tussen controlerende en uitvoerende functies.  

 

Q: We hebben eerder deelgenomen aan een ander programma van het Oranje 

Fonds. Kunnen we ons nu óók aanmelden voor ‘Vrijwillige zorg in het gezin’? 

A: Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur gaat uit naar organisaties die nog niet 

eerder hebben deelgenomen aan een programma van het Oranje Fonds. Reden hiervoor 

is dat we de kans willen geven aan andere organisaties om gebruik te maken van ons 

aanbod. Daarnaast zullen sommige onderdelen uit het programma vergelijkbaar zijn met 

onderdelen van andere programma’s van ons Fonds, waardoor de meerwaarde voor 

deelname kleiner wordt. Mocht u toch overgaan tot aanmelding, dan moet de aanvraag 

betrekking hebben op een geheel ander projectplan en andere projectleiders. Bij gelijke 

geschiktheid zullen nieuwe deelnemers voorrang krijgen. 

 

Q: Hoe breed dient de lokale samenwerking te zijn? 

A: Zo breed als noodzakelijk om het project goed uit te voeren. Denkt u daarbij niet 

alleen aan de directe (mogelijke) samenwerkingspartners, zoals jongerenorganisaties, 

welzijnsorganisaties, de zorg coördinator van het onderwijs, de lokale overheid, 

financiers, maar ook aan het bedrijfsleven, voor onder meer het beschikbaar stellen 

faciliteiten. En aan hulpverlenende organisaties, sociale wijkteams of zorginstellingen, om 

goed te kunnen doorverwijzen als een van de deelnemers in problemen verkeert door 

bijvoorbeeld psychische problemen. 

 

Vragen met betrekking tot het project  

 

Q: Kunnen wij met een landelijk project deelnemen aan het programma? 

A: In principe niet; wij gaan namelijk uit van een lokaal project. Echter, afhankelijk van 

de projectaanpak en de (specifieke) doelgroep kunnen wij hier een uitzondering van 

maken.   

 

Q: De uitvoering van ons project is nog niet begonnen. Kunnen wij met een 

nieuw project deelnemen aan het programma? 

A: Ja, indien u aan de hand van een degelijk projectplan kunt aantonen dat de 

startvoorwaarden voor succesvolle uitvoering aanwezig zijn. Dat betekent onder andere 

dat uw organisatie ervaring heeft met soortgelijke projecten, de doelgroep weet te 

bereiken en over voldoende vrijwilligers beschikt. 

 

Vragen met betrekking tot de deelnemers en vrijwilligers 

 

Q: Hoe wordt ‘gezin’ gedefinieerd? 

A: Onder ‘gezin’ verstaan we hier alle thuissituaties, met al dan niet verwante personen 

die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging 

verlenen. Het kan ook gaan over bijvoorbeeld een één-oudergezin, een pleeggezin en 

een vluchtelinggezin.  
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Q: Kan het ook gaan om kinderen en jongeren (of ouders?) die niet thuis wonen 

maar in een residentiële instelling?  

A: Ja, dat kan indien de interventie gericht is op het herstellen/versterken van de relatie 

met de thuissituatie.  

 

Q: Hoeveel deelnemers moeten we minimaal bereiken met ons initiatief? 

A: We verwachten dat ieder deelnemend initiatief minimaal 60 unieke deelnemers 

bereikt gedurende de programmaperiode. Bij de bestaande projecten betreft dat een 

uitbreiding ten opzicht van de reeds bereikte aantallen deelnemers. U bepaalt zelf welke 

resultaten u per jaar wilt behalen. Dit hangt namelijk af van de doelgroep die u begeleidt, 

de aanpak en de omvang van je project. 

 

Q: Hoeveel vrijwillige inzet is minimaal nodig? 

A: Er is geen vaststaand percentage. Het mag in ieder geval niet zo zijn dat het gehele 

project grotendeels wordt uitgevoerd door betaalde medewerkers. Het is daarentegen 

ook geen eis dat het gehele project wordt uitgevoerd met uitsluitend vrijwilligers. Het 

kan in de opzet best zo zijn dat een betaalde coördinator een aantal vrijwilligers 

aanstuurt.  

 

Vragen met betrekking tot de financiën 

 

Q: Wat is de hoogte van de financiële bijdrage van het Oranje Fonds? 

A:   Voor de drie jaren vanaf september 2018 stelt het Oranje Fonds in totaal maximaal € 

180.000 ter beschikking. De maximale bijdrage in het eerste projectjaar is €70.000; in 

het tweede projectjaar €60.000 en in het derde projectjaar €50.000. Dit zodat u onder 

andere tijd kunt vrijmaken om de programmaonderdelen bij te wonen, te werken aan de 

relatie met uw samenwerkingspartner(s) en voldoende deelnemers gaat begeleiden.    

 

Q: Hoe breed moet het dekkingsplan zijn? Heb ik co-financiering nodig? 

A: Wij zijn voorstander van een zo breed mogelijk dekkingsplan, met meer bijdragen dan 

alleen van het Oranje Fonds. Hieruit blijkt ook vaak het maatschappelijk draagvlak voor 

een project. Vanaf het eerste projectjaar verwachten wij een eigen bijdrage (financieel of 

met het zichtbaar maken van de eigen ureninzet) en vanaf het tweede projectjaar 

verwachten wij wel cofinanciering door derden. Denkt u hierbij aan de overheid, 

bijdragen van de samenwerkingspartners (eventueel ook in uren), andere fondsen, 

bedrijven, bijdragen in natura, etc.  

 

Q: Kan de overhead van de aanvrager worden meegefinancierd? 

A: Ja, voor een deel is dat mogelijk. Hierbij kan het gaan om huur, vaste lasten als water 

en elektriciteit, telefonie voor zover dat is toe te rekenen aan het project. Ook de uren 

van een medewerker kunnen voor een deel ten laste van het project komen als die daar 

echt op worden ingezet. Hierbij dient het wel een evenredig deel te zijn dat overeenkomt 

met de rest van de activiteiten.  

 

Q: Kunnen de kosten voor vrijwilligers worden mee gefinancierd? 

A: Dit is inderdaad mogelijk. In de begrotingsformat is dit ook als post genoemd. U kunt 

hierbij denken aan zaken als een vrijwilligersvergoeding, onkosten als vervoer en 

telefoonkosten, trainingen voor deze groep of een gezamenlijke activiteit.  

 

 

 


