
Wie versterkt de kansen voor jongeren? 
20 sociale initiatieven gezocht! 

Oranje Fonds
Kansen 
Voor Jongeren



Ieder jaar verlaat een groot aantal jongvolwassenen 
voortijdig hun opleiding. De gevolgen voor hun maat-
schappelijke en economische carrière zijn groot.  
Het Oranje Fonds start een nieuw programma dat dit pro-
bleem aanpakt: Kansen Voor Jongeren. 
Het Fonds zoekt initiatieven die met behulp van vrijwil-
ligers in actie komen tegen schooluitval onder jongeren 
van 18 tot 23 jaar. 

Deelnemen? 
Het Oranje Fonds zoekt twintig sociale initiatieven die 
zich inzetten om jongeren van 18 tot 23 jaar te ondersteu-
nen bij het behalen van een startkwalificatie. Het initia-
tief bereikt jaarlijks minstens vijftig jongeren. Belangrijk 
is dat de initiatieven gebruik maken van vrijwillige inzet. 
Dit kunnen bijvoorbeeld initiatieven zijn die werken met 
vrijwillige mentoren, sport als middel, rolmodellen, stages 
of loopbaanoriëntatie.  

‘Toen ik aan mijn mentor gekoppeld werd had ik 
geen werk en geen opleiding. Hij hielp mij hierbij 
door te praten, samen naar het CWI te gaan en 
beroepskeuzetesten te maken.’  
Deelnemer mentorproject

Kansen Voor Jongeren
‘Voor het Oranje Fonds is het 
belangrijk dat iedereen naar 
eigen vermogen kan deelne-
men aan het maatschappelijk 
leven in Nederland. Vrijwil-
ligers spelen een essentiële 
rol bij het verbeteren van de 
kansen van deze jongeren. 
Initiatieven die gebruik maken 
van deze maatschappelijke 
inzet verdienen al onze steun.’
Ronald van der Giessen,  
directeur Oranje Fonds



       
Inschrijven Voorselectie 

(op papier)
Eindselectie 
(interviews)

Wat moet u 
doen?

Download het 
inschrijvingsformulier op 
www.oranjefonds.nl/jongeren 
en vul het in. 

10 minuten presentatie 
en 20 minuten 
interview.

Wat zijn de 
criteria?

Bestaat uw doelgroep uit 
jongeren van 18 tot 23 jaar 
zonder startkwalificatie?

Significant bereik van de 
doelgroep?

Professionele projectleiding 
en begeleiding jongeren en 
vrijwilligers?

Aandacht voor sociale 
vaardigheden jongeren?

Lokale samenwerking met 
meerdere partijen?

Alle eerdere punten, 
plus:

Wat is de 
maatschappelijke 
relevantie van uw 
initiatief?

Wat is de impact van 
uw initiatief op de 
doelgroep?

Welk draagvlak heeft u 
reeds verworven?

Wat maakt het concept 
bijzonder (doelgroep, 
aanpak, impact, 
bereik)?

Visie op samenwerking 
bedrijven?

Vrijwilligersbeleid?

Alle eerdere punten, 
plus: 

Wie is de persoon 
die het project heeft 
opgezet en/of leidt?

Hoe kunt u zich  
voorbereiden?

Wees beknopt en geef 
vooral de essentie van het 
initiatief weer.

Presenteer kort maar 
krachtig, met relevante 
achtergronden en 
motiveer uw deelname.

Benader het interview 
positief, dat doen de 
interviewers ook.

Hoe verloopt de 
procedure?

Inschrijven kan vanaf nu  
tot en met 26 april 2012.

Selectie door Oranje 
Fonds. 

21 mei 2012: 
Bekendmaking 
interviewrondes.

29 mei – 11 juni 2012: 
Interviews.

21 juni 2012: 
Bekendmaking 
deelnemers.

September 2012:  
Start programma.

De selectieprocedure



Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds 
op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer 32 
miljoen euro aan organisaties en initiatieven die de 
sociale cohesie versterken in Nederland en in het  
Caribische deel van het koninkrijk. 
Het Oranje Fonds wordt gesteund door de Nationale 
Postcode Loterij, de Lotto en door bedrijven en parti-
culieren. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn 
het beschermpaar van het Fonds.

Voor meer informatie: www.oranjefonds.nl/jongeren 
Contactpersonen: Freek Mekking en Esther den Breejen
Telefoon: 030 656 45 24
E-mail: kansenvoorjongeren@oranjefonds.nl




