
VOORWAARDEN EN SELECTIECRITERIA MEER KANSEN VOOR JONGEREN 

Bij de beoordeling van de projecten die zich aanmelden voor het programma hanteren 

wij de volgende voorwaarden en selectiecriteria.  

 

Criteria voor de selectie van 20 programmadeelnemers: 

Het initiatief: 

 is gericht op het duurzaam vergroten van de sociale verbanden van jongeren. Dat 

betekent dat er in elk geval sprake moet zijn van activiteiten met herhaalde 

ontmoetingen tussen dezelfde mensen. 

 is gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. 

o Jongeren die nog op school zitten, entreeopleiding of mbo 16-27 jaar. 

o Jongeren die voortijdig van school (entreeopleiding, en hoger, ook incl. vmbo, 

havo, vwo) zijn uitgevallen zonder startkwalificatie. 

o Jongeren die wel een startkwalificatie hebben, maar die om allerlei redenen 

maatschappelijk niet mee doen. 

 beantwoordt aantoonbaar aan de wensen, behoeften van de jongeren zelf en sluit 

aan bij hun leefwereld. 

 waarbij sprake is van betrokkenheid van jongeren bij de ontwikkeling van het project 

geldt als een pre. 

 dient samen te werken met minimaal één partner uit het onderwijs, bedrijfsleven of 

de zorg. De hoofdaanvrager dient een maatschappelijke organisatie te zijn zonder 

winstoogmerk.  

 dient samen te werken met relevante lokale organisaties op het terrein van het 

‘vinden en binden’ van de doelgroep. 

 toont een prominente rol voor vrijwilligers bij de uitvoering van het project.  

 toont een duidelijk draagvlak voor het project binnen de eigen organisatie en in de 

directe omgeving, vertaald in een eigen bijdrage van de organisatie in de kosten en 

waar mogelijk ook in een bijdrage van andere betrokken partijen. 

 

Voor financiële steun komen niet in aanmerking: 

 Reguliere activiteiten en reguliere exploitatiekosten. 

 Aanvragen van en voor individuele jongeren. 

 Aanvragen van organisaties die geen ervaring hebben met projecten voor jongeren; 

 Aanvragen van nieuwe organisaties, die korter dan een jaar bestaan.  

 Commerciële organisaties zoals reïntegratiebureaus, uitzendbureaus en onderwijs-

instellingen als hoofdaanvrager of enige aanvrager. 

 

Verder houdt het Oranje Fonds rekening met de volgende zaken: 

 De reguliere richtlijnen en beoordelingscriteria van het Fonds zijn van toepassing bij 

de beoordeling van de projectaanvragen. 

 De selectie biedt voldoende geografische diversiteit en spreiding, waarbij ook gelet 

wordt op een goede verdeling tussen grote steden, en kleinere plaatsen. 

 Van de 20 uiteindelijke deelnemers zetten wij in op: 

o 15 bestaande organisaties met veel ervaring en directe contacten met de 

doelgroep én met het projectmatig ondersteunen van de doelgroep; 

o 5 organisaties met minder ervaring, die wel beschikken over een sterk team, een 

goed plan en een sterke lokale alliantiepartner. 

 


