
Meedoen, samen uit de 

armoede! 



 

Uitleg doelstellingen & opzet 

programma 

 



Wat er speelt 

 

 Armoede onverminderd groot vraagstuk 

 Veel waardevol initiatief 

 Potentie voor meer impact en groei 

 

 Drukke praktijk met behoefte aan meer 

reflectie en doorontwikkeling 

 



Wat we willen 

 

 Meer mensen zetten een duurzame stap uit 

armoede 

 

 Sociale initiatieven zijn beter toegerust 

 

 Meer mensen worden bereikt 



Wie we zoeken 

Bestaande sociale initiatieven die hun 

doelgroep helpen een concrete stap uit armoede 

te zetten, door: 

 

 Financieel gezond te worden en blijven en/of 

 Voor te bereiden op/begeleiden naar 

(vrijwilligers)werk of educatie en 

 Meer mentale veerkracht en een groter sociaal 

netwerk te creeren 

 

Niet: verlichten van  de gevolgen van 

armoede  

Sociaal kapitaal 
Economisch 

kapitaal 

Maatschappelijk 
kapitaal 

Psychologisch 
kapitaal 



Wie we zoeken - 2 

Initiatieven gericht op een of meerdere van deze 

doelgroepen: 

 

 Gezinnen in armoede 

 Eenoudergezinnen 

 Werkende armen 

 Bijstandsgerechtigden 

 (niet-westerse) migranten 

 

Ondersteunt u een andere doelgroep, leg dat dan 

gemotiveerd voor.  



Wat we bieden 

 

 



Hoe we werken 

 

 Geen one-size-fits all aanpak 

 Flexibiliteit & zelfreflectie  

 Samen aan de slag  

 Nadruk op de stap naar actie  

 

 Verplichte deelname aan programma 

bijeenkomsten, coaching en onderzoek 



Wat we vragen 

 

 Ruime ervaring met doelgroep en vraagstuk 

 

 Jaarlijks 25-50 unieke deelnemers 

 

 Ten minste 20 vrijwilligers 

 

 Lokale samenwerking 

 

 Redelijke mate van financiële continuïteit 

 



Wat we vragen – 2  

 

 

 Een concrete uitdaging: wat is je ambitie en 

potentie? 

 Bereidheid te reflecteren op de eigen praktijk 

 Toepassen en delen aangereikte inzichten 

 Inzet om het initiatief meer zichtbaar te 

maken 

 



Wat we vragen - 3 

 Inspanningsverplichting: 500 uur voor jaar 1 

(primair projectleider, ook team) 

   Voorbereiden en bijwonen trainingen en     

      bijeenkomsten 

   Coachingssessies 

   Oefenen met opgedane inzichten in het 

      lopende project 

 

 Cofinanciering van de eerste 80 uur 

capaciteitsversterking 

 



Het programma: fase 1 (jaar 1 en 2) 

Capaciteitsversterking 

 

 Zelfreflectie 

 Bouwen aan de kracht van het initiatief op 

drie dimensies: 

    Missie (leiderschap) 

    Concept (vakmanschap) 

    Middelenmotor (ondernemerschap) 

 



Het programma: fase 2 (jaar 3 en 4) 

Doorontwikkeling 

 

 Uitvoeren concreet plan voor: 

    Groter bereik doelgroep 

    Uitbreiding van het aanbod 

    Verbetering lokale (keten)samenwerking 

 



Wat gaan we doen 

 Startweekend 

 Landelijke bijeenkomsten 

 Jaarlijks 4 werksessies met externe 

deskundigen 

 Werkbezoek en voortgangsgesprek met 

programmaleider 

 

 Individuele coaching 

 Keuzemenu capaciteitsversterking 

 Deelname aan onderzoek 

 Inzet op vergroten zichtbaarheid 



Wat zijn de selectiecriteria 

 Bestaand sociaal initiatief 

 Potentie voor capaciteitsversterking en 

doorontwikkeling 

 Motivatie & ambitie 

 

 Aansluiting bij thema van het programma: 

duurzame stap uit armoede 

 Bereik en impact 

 Behoefte bij doelgroep 

 

 Met inzet van vrijwilligers 

 Draagvlak bij belanghebbenden en supporters 



Hoe ziet de selectieprocedure eruit 

 Ronde 1: selectie op basis van aanmeldformulier 

 Ronde 2: vraaggesprek over  

    Motivatie 

    Haalbaarheid 

    Ontwikkel- en leerbehoefte 

    Geschiktheid 

 Besluit (positief/negatief) over deelname  

 

 Diversie selectiemomenten tijdens programma 

obv de eigen ontwikkelopdracht 

 



Hoe meld ik me aan 

 Registreren via Mijn Oranje Fonds: 

www.oranjefonds.nl/meedoen 

 
 Volledig invullen aanmeldformulier Meedoen 

 Toevoegen bijlagen 

 Uploaden van de video pitch op YouTube 

 

 
Uiterlijk 21 juni 2017  



Tijdspad 

 21 juni 2017   Deadline aanmeldingen 

 

 Week 35    Uitnodiging voor een gesprek / afwijzing 

 

 Week 37 & 38  Selectiegesprekken 

 

 Week 44    Bekendmaking deelnemers 

 

 Week 47    Start programma met startweekend  



Vragen? 

 Contactgegevens: 

  

 Niels van Zeben  

 T: 030 – 6564524 

  

 Kristel Ashra 

 T:030 – 6564524  

 

 E: meedoen@oranjefonds.nl 


