
Meer Kansen Voor Jongeren 
Informatiebijeenkomst 



Programma 

• Welkom, informatie Oranje Fonds 
• Presentatie NJI 
• Doel & opzet programma 
• Pauze 
• Ervaringen oud-deelnemer 
• Oefening 
• Aanmelding & selectie 
• Afsluiting & vragen uit de zaal 
• Hapje & drankje  
 

 



Kansen voor jongeren in 
kwetsbare posities 

Vincent Fafieanie 

www.nji.nl/arbeidstoeleiding  

http://www.nji.nl/arbeidstoeleiding


Wat kunt u verwachten 

1. Ontwikkelingen in het Sociaal Domein 

 

2. Om wie gaat het?  Doelgroep & Cijfers. 

 

3. Aanpak & werkzame elementen 

 

4. Randvoorwaarden 
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Ontwikkelingen in het Sociaal Domein 

    Van ………………. Naar 

 

 Beperking      Participatie 

 

 Individuele voorziening    Basisvoorziening 

 

 Medezeggenschap    Zeggenschap 

 

 Gesegregeerd aanbod    Geïntegreerd aanbod 

 

 Modulair / tijdelijk    Levensloop 
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Waar hebben jongeren mee te maken? 
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Wonen 

Onderwijs 

Werk  

Inkomen  

Veiligheid 

Zorg 

Gezondheid 

Identiteit 

Relaties 

Participatie 



Zwak waar het sterk zou moeten zijn 

7 

18 



Systeemwereld sluit slecht aan 

 

› Onderwijs – Arbeidsmarkt 

› Jeugdwet – Wmo  

› JeugdGGZ – VolwassenGGZ 

› Jeugdwet – Wmo – WLZ 

› Werk, inkomen, wonen 

› Sociaal domein – gezondheidszorg 

 

Elke wet kent zijn kaders en grenzen, die voldoen meestal. 
Benadering kwetsbare jongeren vraagt juist doorbreken 
grenzen 
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Jongeren in kwetsbare posities 
 

Kwetsbaar doordat zij op een of meerdere leefdomeinen 
problemen hebben. 

De volgende deelgroepen hebben voornamelijk moeite met het 
vinden en behouden van werk: 

› Jongeren die (zonder startkwalificatie) uitstromen uit voortgezet 
speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entreeopleiding  

› Thuiszitters en vsv-ers 

› Jongeren met een beperking die hen belemmert deel te nemen 
aan de arbeidsmarkt  

› Specifieke groepen jongeren 
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Om wie gaat het? 

› Percentage NEET-jongeren: 7,9% van 
de 15-34 jarigen 

 

› Participatiemonitor: NEET per 
arbeidsmarktregio in beeld 

 

 

Jongeren die niet naar school gaan en niet werken (NEET-jongeren) 
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Om wie gaat het?  

Voorgeschiedenis & NEET  Nederland 
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Om wie gaat?  

Voorgeschiedenis en NEET  Nederland 
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CHAID-analyse 



Om wie gaat het? 

Interpretatie CHAID-analyse: risicogroepen identificeren 
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VSV + 
mbo 1   

17 jaar   

Géén vso 

50,4 % 

VSV + 
mbo 1 

18 jaar 

niet MBO 2 

52,1% 

VSV + 
mbo 1 

19 jaar 

VSO 

59,2%  

VSV + 
mbo 1 

20 jaar 

Jeugdhulp  

(lichte vorm) 

 61,1% 



Aanpak en werkzame elementen 

› Onderwijs , Werk, Wonen, Geld, Gezondheid, Justitie, Relaties, 
Vrije tijd, Maatschappelijke steun 

 

› Jongeren die: 

 - kunnen en willen 

 - niet kunnen, wel willen 

 - niet kunnen, niet willen 

 - kunnen, niet (op de algemene wijze) willen 

 

> Preventie en beleid 
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Aanpak en werkzame elementen 

In de methodische aanpak 
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› Een klik, timing, betrouwbaar en flexibel 

› Individuele benadering / jongere in de regie 

› Versterk het zelfbeeld 

› Denk in mogelijkheden en talenten 

› Bespreek alle leefgebieden; toekomstplan 

› Versterk het netwerk rondom de jongere 

› Wees concreet in wat je vraagt en doet 

› Geef ruimte voor praktijk /(werk-)ervaring op te doen 

› Goede match – betrekken werkgevers 

 



Meerwaarde vrijwillige ondersteuning 

 

› Maatschappelijke ontwikkeling : cement van de samenleving 

 

› Voor en met jongeren  en ervaringsdeskundigen 

 

› Kwaliteit en continuïteit vrijwilligersprojecten 
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Randvoorwaarden 

Om de jongere te ondersteunen in een project is het belangrijk 
dat de randvoorwaarden op orde zijn: 

 

› De jongeren in beeld 

› Iedereen aan boord 

› Het resultaat in beeld 

 

› Beleids- en bestuursniveau 

› Organisatieniveau 

› Uitvoeringsniveau 
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Kansen voor jongeren 

 

           
  ? 
 

 

 

 

 

p.hublart@nji.nl  06-25660705 

v.fafieanie@nji.nl  06-25660704 

In kwetsbare posities 
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Meer Kansen Voor Jongeren 
Doel en opzet programma 



Wat er aan vooraf ging… 

Kansen Voor Jongeren 2012-2015 

 

• Aanleiding: hoog aantal vroegtijdig 
schoolverlaters 
 

• Programma: 20 
vrijwilligersinitiatieven die zich 
richtten op voortijdig 
schoolverlaters. 
 

• Begeleiding (dreigende) voortijdig 
schoolverlaters bij het behalen van 
hun startkwalificatie. 
 

 



Wat speelt er nu (1) 

 

Jongeren: 
 
• Veel jongeren in kwetsbare positie 

 
• Geen eenduidige doelgroep jongeren 

 
• Problemen spelen op meerdere 

leefdomeinen 
 

• Startkwalificatie niet enige oplossing 
en niet voor iedereen haalbaar 

 



Wat speelt er nu (2) 

Sociale iniatieven: 
 
• Veel sociale initiatieven met ruimte 

om te groeien en te versterken. 
• Kansen bij meer lokale 

samenwerking. 
• Drukke praktijk, weinig ruimte voor 

reflectie. 
• Behoefte aan meer zichtbaarheid van 

sociale initiatieven. 
• Behoefte aan meer inzicht in wat 

wel/niet werkt. 



Wat we willen (1): 

Jongeren in kwetsbare posities 
 

• Jongeren centraal: ze zijn weer 
gemotiveerd en doen mee. 
 

• Begeleiding van jongeren op maat 
naar resultaten zoals diploma, werk, 
of erkend certificaat. 
 

• Holistische aanpak problemen op 
verschillende leefdomeinen. 
 

• Meer jongeren worden bereikt. 
 



Wat we willen (2): 

Sociale initiatieven 
 
• 20 sociale initiatieven zijn beter 

toegerust. 
 

• Lokale samenwerking met onderwijs, 
bedrijfsleven en zorgorganisaties is 
versterkt. 
 

• Meer vrijwilligers zetten zich in voor 
deze jongeren, waaronder jongeren 
zelf. 
 

 



We zoeken (1): 

20 sociale initiatieven die zich inzetten om de kansen van 
kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar te vergroten : 
 
• Met oog voor de context en belemmerende factoren voor 

jongeren. 
 

• Coachen op motivatie, (zelf) vertrouwen , weerbaarheid, 
sociaal netwerk. 
 

• Aanleren van nieuwe vaardigheden en bieden van succesvolle 
ervaringen die ze voorbereidt op onderwijs of arbeidsmarkt. 
 

• Begeleiden naar concrete resultaten: startkwalificatie, diploma 
of erkend certificaat (branche gekoppeld). 
 

 

 



We zoeken (2): 

 

• Sociale initiatieven die een hecht 
partnerschap (alliantie) aangaan. 

 
• Sociale initiatieven die ervaring hebben 

met de doelgroep. 
 

• Projecten waar vrijwilligers een 
belangrijke rol spelen bij de uitvoering. 
 

• Projecten die een maatjescomponent 
hebben of een andere vorm van 
intensief contact bij de begeleiding door 
een vrijwilliger. 
 

 



We bieden: 

• Financiering 
 

• Kennis en expertise 
 

• Inspirerend en intensief programma  
 

• Tijd 
 

• Netwerk & communicatie 
 

• Evaluatie onderzoek 
 



Wat gaan we doen: (1) 

 

Planning: 

maart – juli  2018: Voortraject (5 maanden) 

september 2018: Start 1e jaar 

augustus   2021: Einde 3e jaar 

 

Voortraject 5 maanden: 

 Startweekend maart 2018  

 3-daagse zomerschool eind juni 2018 

 

 
 

 



Wat gaan we doen(2): 

Ondersteuning 3-jaar: 

 capaciteitsversterking 

 Inzet op vergroten zichtbaarheid 

 Intervisie en begeleiding 

 Koppeling met bedrijfspartners 

 2x per jaar kennisbijeenkomsten met 
externe deskundigen (werksessies, 
uitwisseling, overig) 

 1x per jaar kenniscafé die ook open 
staat voor andere geïnteresseerden 

 Gerichte trainingen op basis van 
behoefte 
 

 



Uitgangspunten: 

• Geen one-size-fits all aanpak: maatwerk. 
 

• Flexibiliteit & zelfreflectie: samen ontwikkelopgaven 
formuleren. 
 

• Samen aan de slag: leren van elkaar. 
 

• Deelname aan programmabijeenkomsten, coaching en 
onderzoek is verplicht. 

 



Meer Kansen Voor Jongeren   
Aanmelding en Selectie 
 



Aanmelding Meer Kansen Voor Jongeren 

 

Inschrijvingsformulier 
en meer informatie:  
mijn.oranjefonds.nl 
 
 
Informatie: 
www.oranjefonds.nl/jo
ngeren 
 

http://www.oranjefonds.nl/jongeren
http://www.oranjefonds.nl/jongeren






Criteria Meer Kansen Voor Jongeren 

 

Wij stellen specifieke criteria aan: 

 

 De deelnemende organisaties 

 De lokale samenwerking 

 De jongeren 

 Het project 

 De vrijwillige inzet  

 De begroting en dekkingsplan 
 

 



Wij zoeken: 20 deelnemers 

• Door heel Nederland 

• Grote steden en kleine gemeenten 

• Ervaren en minder ervaren 
organisaties 

• Kleine vrijwilligersorganisaties en 
grote welzijnsorganisaties 

• Doelgroepen van nog op school tot 
reeds uitgevallen 

• Diverse methodieken passend bij 
traject en doelgroep 



Criteria: deelnemende organisaties 

 

 
 Deelname aan programma van 3,5 jaar. 

 Organisatie zonder winstoogmerk. 

 Organisaties die minimaal 1 jaar bestaan. 

 Aantoonbare ervaring jongeren en vraagstuk. 

 Voldoende capaciteit voor min. 20 jongeren. 

 Deskundige projectleiding. 

 Bereid tot samenwerking en kennisdeling. 

 Bereid mee te werken aan de evaluatie.  



Criteria: wie komen niet in aanmerking 

 Organisaties zonder ervaring met jongeren. 

 

 Nieuwe organisaties, die korter dan een jaar bestaan. 

  

 Commerciële organisaties zoals reïntegratiebureaus en   
uitzendbureaus 

 

 Onderwijsinstellingen als hoofd- of enige aanvrager. 

 

 Reguliere activiteiten en reguliere exploitatiekosten. 

 

 Aanvragen van en voor individuele jongeren. 

 



Criteria: de lokale samenwerking 

 

 

 

 

 

 Partnerschap / alliantie met: 

    - Onderwijs  

    - Zorg 

    - Bedrijfsleven 

 

 Plek in de lokale ketenaanpak 

 

 Brede lokale samenwerking 

 

 

 



Criteria: de jongeren 

 

 Leeftijd: 16 t/m 27  (dus tot 28) jaar. 

 Jongeren (M/V) in een kwetsbare positie. 

 Deelname op vrijwillige basis. 

 Minimaal 20 unieke deelnemers in 1e jaar 

 Inzet op meerdere leefdomeinen 

 Eindstreep halen, via diploma of traject. 

 Vertrouwensband met vrijwilliger. 

 Zo nodig vrijwilligerswerk. 

 Langere tijd volgen, ook na afloop. 
 



Criteria: het aantal jongeren 

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal 

Bereik jongeren (curatief) 20 30 40 90 

Succes 25% na 1 jaar 5 7 10 22 

Succes 50% na 2 jaar 10 15 20 45 

Per jaar betekent dit voor de resultaten de volgende 
ondergrens:  

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal 

Al uitgevallen jongeren 

(curatief)  
20 30 40   90 

Jongeren nog op school 

(preventief) 
40 50 60 150 

Combinatie 30 40 50 120 

Het aantal te begeleiden jongeren per jaar per doelgroep:  



Criteria: het project 

 Een goed uitgewerkt plan voor 3 jaar.  

 Heldere werkwijze, doelen, meetbare resultaten. 

 Bestemd voor specifieke leeftijdscategorie (16 of 24 jr.?). 

 Aanpak preventief of curatief, of mengvorm. 

 Harde, cognitieve aspecten én meer zachte, sociale 
aspecten. 

 Aansluiting bij leefwereld jongeren.  

 Zo nodig doorverwijzing naar anderen. 

 Bereid de thuissituatie erbij te betrekken. 

 Bereid de schoolsituatie erbij te betrekken. 



Criteria: De vrijwillige inzet 

 

 Substantieel deel vrijwillige inzet project. 

 

 Selectie vrijwilligers, affiniteit doelgroep.  

 

 Bereid deelname van min. een jaar.  

 

 Goede koppeling jongere en vrijwilliger.  

 

 Intensief contact jongere en vrijwilliger. 

 

 Voldoende autonomie vrijwilligers. 

 

 Goed vrijwilligersbeleid. 
 



Criteria: de financiën 

 Gezonde financiële situatie aanvrager.  

 

 Realistische begroting en dekkingsplan. 

 

 Maatwerk, afhankelijk van opzet. 

 

 Breed financieel draagvlak als groot project.  

 

 Vrijwilligersinzet kan gerekend worden als 

bijdrage in natura. 

 

 Hoe continuering na 3e jaar? 

 



Sjabloon Begroting en Dekkingsplan 

Kosten van het initiatief,                     

1e projectjaar 2018-2019
eenheid 

(uren, stuks) x bedrag

x tijd (week, 

maand) bedrag subtotalen

(bijv.  Projectleider Elvira Janssen 20,00 40,00 50 40.000

1. PERSONEELSKOSTEN AANVRAGER (s)
a. projectleiding 0
b. 0
c. 0

subtotaal 0

2. ORGANISATIEKOSTEN / OVERHEAD
a. huur 0
b. gas en licht 0
c. telefoon & internet 0
d. 0

subtotaal 0

3. KOSTEN PARTNERORGANISATIES / SAMENWERKING
a. 0
b. 0
c. 0

subtotaal 0

4. VRIJWILLGERS
a. vergoedingen 0
b. trainingen 0
c. overige 0
d. 0

subtotaal 0

5. ACTIVITEITEN
a. 0
b. 0
c. 0

subtotaal 0

6. INVESTERINGSKOSTEN /GOEDEREN
a. 0
b. 0
c. 0

subtotaal 0

7 COMMUNICATIE & PR
a. 0
b. 0
c. 0

subtotaal 0

8. OVERIGE
a. Accountantsverklaring 0
b. Reiskosten 0
c. 0

subtotaal 0

TOTAAL JAAR 1 0 0



Recapitulerend 

 Interne organisatie en administratie op orde 

 Goede lokale coalitie 

 Een heldere methodiek richting de jongeren 

 Goed contact met jongeren 

 Netwerk met voldoende vrijwilligers 

 Realistische, sluitende begroting 

 Voldoende intern draagvlak 

 Medewerking aan evaluatie 

 Jaarlijkse toets om te continueren naar volgende jaar 



Aanmelding programma 

• Meer informatie: www.oranjefonds.nl/jongeren 
 
• Inschrijvingsformulier: via mijn.oranjefonds.nl: 
 
• Volledig invullen aanmeldformulier Meer Kansen Voor 

Jongeren 
 
• Toevoegen bijlagen 

 
• Uploaden van video pitch op YouTube 

 
 

Uiterlijk 1 december 2017, 23:59 uur 
 

http://www.oranjefonds.nl/jongeren


Tijdspad 
 

1 december 2017  Deadline aanmelding 

 

December 2017  Uitnodiging voor een   

     gesprek / afwijzing 

 

Januari 2018   Selectiegesprekken 

 

Februari 2018  Bekendmaking deelnemers 

 

Maart 2018    Startweekend voortraject 

 

Juni 2018   3-daagse zomerschool 

 

September 2018  Start 1e projectjaar 

September 2021  Einde Programma 



Contactinformatie 

 

 Zie ook:  www.oranjefonds.nl/jongeren 

 

 E-mail:       jongeren@oranjefonds.nl 

   

 Tel. Spreekuur: dinsdag  15.00 - 17.00 uur 

                      donderdag  10.00 - 12.00 uur 

 

 Telefoon    030-656 4524 
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Meer Kansen Voor Jongeren 

 

Bedankt voor uw aandacht. 

 

 

 

 

      
       
Vragen? 


