
 
 
Oranje Fonds investeert in Kansen Voor Jongeren 

Het Oranje Fonds start in 2012 een nieuw programma: Kansen Voor Jongeren. Hierin ligt 

de focus op jongeren van 18 tot 23 jaar. Binnen deze leeftijdsgroep is het aantal voortijdig 

schoolverlaters aanzienlijk. Vele van deze jongeren beginnen daardoor hun maatschappelijke 

en economische carrière met een achterstand. Het Oranje Fonds werkt samen met maat-

schappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven om de kansen voor deze jongeren te 

keren.  

 

Voor wie is het programma? 

Oranje Fonds zoekt twintig sociale initiatieven die werken met jongeren van 18 tot 23 jaar 

die moeite hebben met het halen van een startkwalificatie. Elk initiatief bereikt jaarlijks 

minstens vijftig jongeren. Belangrijk is dat de initiatieven gebruik maken van vrijwilli-

gers. Dit kunnen initiatieven zijn die werken met vrijwillige mentoren, sport als middel, 

rolmodellen, stages of loopbaanoriëntatie.   

 

Waaruit bestaat het programma? 

� Ondersteuning bij de uitvoering van het initiatief 

� Toegang tot een netwerk van coaches en experts 

� Delen van ervaringen met soortgelijke initiatieven 

� Financiële ondersteuning van max. € 75.000 per jaar  

� Deelname aan onderzoek en evaluatie naar bestaande en nieuwe methodieken 

 

Wat betekent deelname aan het programma? 

Het programma duurt drie jaar. Naast de financiële ondersteuning worden de initiatieven 

ook inhoudelijk ondersteund. In september start het kennistraject met een weekend ge-

richt op de rol van de projectleider, het bepalen van de strategie en het vinden van 

samenwerkingspartners. Elk jaar vinden er meerdere uitwisselingsbijeenkomsten plaats 

waar deelnemers elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Uniek aan het programma is 

een coalitie van organisaties (bedrijven en overheid) die zowel landelijk als lokaal een 

aanzienlijke bijdrage leveren aan het vergroten van Kansen Voor Jongeren.  

 

Hoe verloopt de selectieprocedure? 

Inschrijven kan tot 26 april 2012. U vindt het inschrijvingsformulier op 

www.oranjefonds.nl/jongeren. Een eerste selectieronde (op papier) vindt plaats in mei. 

Daarna volgen in week 22-24 selectiegesprekken. In de week van 20 juni maken wij be-

kend wie de twintig deelnemers zijn. Het programma gaat in september 2012 van start.  

 

Contactpersonen: Freek Mekking en Esther den Breejen (Oranje Fonds).  

Telefoon: 030-6564524. E-mail: kansenvoorjongeren@oranjefonds.nl.  

 

Voor meer informatie: www.oranjefonds.nl/jongeren  


