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Q&A – VN Decennium Fonds Welzijn 

 

 Waarom heeft het Oranje Fonds een themafonds VN Decennium 

Sociaal ingesteld? 

Het Ministerie van SZW heeft zich tot ons Fonds gewend om een deel van 

de beschikbare middelen die door het kabinet zijn vrijgemaakt ten 

behoeve van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 

gericht in te zetten voor het ondersteunen van laagdrempelige 

maatschappelijke initiatieven gericht op verbinding in de samenleving.  

Het Oranje Fonds heeft als doelstelling het versterken van de sociale 

cohesie binnen het gehele Nederlandse koninkrijk. Belangrijk aspect 

daarvan is dat iedereen aansluiting vindt bij de samenleving en als 

volwaardig lid van de samenleving kan participeren. De instelling van dit 

Themafonds stelt het Oranje Fonds in de gelegenheid vanuit onze 

doelstelling het VN Decennium te versterken met een eigen bijdrage. 

Daarnaast is een van de speerpunten in ons meerjarenbeleidsplan dat wij 

ons nadrukkelijker willen gaan richten op mechanismen in de samenleving 

die inclusie en participatie van sommige groepen in de weg staan. 

Bijvoorbeeld vanwege vooroordelen, stereotypen of discriminatie. De 

instelling van dit Themafonds biedt een mooie kans om meer initiatieven 

op dit gebied aan ons te binden. 

 

 Kan het Oranje Fonds zelfstandig besluiten nemen over 

aanvragen? 

Ja, het Oranje Fonds beslist zelfstandig over een aanvraag. Als een 

aanvraag niet past binnen de kaders van het Themafonds kan zij alsnog 

besluiten tot een toezegging die dan uit het reguliere budget wordt 

gefinancierd. 

 

 Heeft het Oranje Fonds al eerder projecten op dit gebied 

ondersteund? 

Ja, wij hebben de afgelopen jaren vele initiatieven ondersteund van de 

doelgroep van het VN Decennium zowel binnen Nederland als in het 

Caribisch deel van ons Koninkrijk. Dergelijke projecten zijn vooral gericht 

op empowerment, verbeteren van maatschappelijk welzijn, ontmoeting en 

verbinding aan de samenleving. Aanvragen die direct gericht zijn op het 

tegengaan van discriminatie hebben we in mindere mate ontvangen, 

daarom willen we ons hier ook meer op gaan richten. 

In 2013 zijn wij bovendien gevraagd door het Comité Herdenking 150 jaar 

afschaffing slavernij om passende initiatieven bij het werkterrein en 

doelstelling van ons Fonds  mede te financieren. 

 

 Als het Themafonds volledig benut is, kunnen er dan geen 

aanvragen meer ingediend worden? 
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Jawel. Projecten die passen binnen het bestedingsbeleid van het Oranje 

Fonds kunnen ten alle tijden een aanvraag indienen. 

 

 Waarom richt het Oranje Fonds zich enkel op initiatieven gericht 

op het tegengaan van anti-zwart racisme en niet op andere 

uitingen van racisme en discriminatie zoals uitsluiting op basis van 

etniciteit, of op basis van religie zoals islamofobie of 

antisemitisme? 

Het Oranje Fonds richt zich vanuit  haar brede doelstelling en 

bestedingsbeleid op de gehele samenleving. Vanuit onze doelstelling is het 

een meerwaarde om het VN Decennium te kunnen versterken door 

initiatieven te ondersteunen. Iedereen die echter een maatschappelijk 

initiatief wil starten dat gericht is op andere vormen van racisme en 

uitsluiting en de inclusie en empowerment van andere doelgroepen beoogt 

dan binnen dit Themafonds kan zich wenden tot ons Fonds. Indien 

dergelijke initiatieven de doelstelling van ons Fonds onderschrijven en 

passen binnen ons bestedingsbeleid, kunnen wij dergelijke initiatieven 

ondersteunen. Het Themafonds is echter ingericht op de doelstelling van 

het VN Decennium voor mensen met een Afrikaanse achtergrond. 

Overigens sluit dat initiatieven gericht op andere vormen van discriminatie 

niet uit mits deze verweven zijn met anti-zwart racisme. Zo kunnen er 

initiatieven van zwarte vrouwen en/of van de zwarte LHBTQ doelgroep 

worden ingediend die op het snijvlak liggen van gender en ras/etniciteit of 

seksualiteit en ras/etniciteit. 

 

 Het Oranje Fonds besteed in het gehele Koninkrijk; betekent dit 

dat vooral initiatieven gesteund worden uit het Caribische deel van 

het Koninkrijk of van initiatiefnemers uit dit gebied maar 

woonachtig in Nederland?  

Nee, dat is het niet het geval. Het themafonds richt zich op alle 

doelgroepen van het VN Decennium. Daarnaast kunnen initiatieven uit het 

Caribische deel van het Koninkrijk een aanvraag indienen via de 

Samenwerkende Fondsen Cariben. 

 

 Kunnen alleen initiatieven vanuit de doelgroep van mensen met 

een Afrikaanse achtergrond een aanvraag indienen? 

Het themafonds wil in eerste instantie initiatieven ondersteunen die vanuit 

de doelgroep van het VN Decennium worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

Initiatieven die door andere organisaties worden opgezet kunnen voor een 

bijdrage in aanmerking komen als het initiatief past bij de doelstelling van 

het Themafonds en samen met de doelgroep tot stand komt. 

 

 Kunnen aanvragers vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk 

ook een aanvraag indienen? 
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Ja, het Oranje Fonds draagt bij aan initiatieven binnen het gehele 

Koninkrijk en dus ook in de landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en 

bijzondere gemeentes (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in de Cariben. 

Aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen ingediend 

worden via de Samenwerkende Fondsen Cariben. Alleen aanvragen van 

lokale initiatiefnemers kunnen ingediend worden.  Op elk eiland is een 

lokale adviseur of een lokaal adviesorgaan dat aanvragen in behandeling 

neemt. Voor meer info: www.samenwerkendefondsen.org 

 

 Heeft het Oranje Fonds voldoende kennis in huis om aanvragen op 

dit gebied te beoordelen? 

Voor zover wij nu kunnen overzien, beschikken wij over voldoende kennis. 

Mocht het zo zijn dat dit niet het geval is, zullen we ons oor te luister 

leggen bij diverse deskundigen van binnen en buiten de doelgroep. 

 

 

 


