
 

CALLTEKST WERK – PROGRAMMA JONGEREN INC 
 

FNO wil kansen vergroten voor jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening. 
Met het Programma Jongeren INC (looptijd 4 jaar vanaf 1-1-2020) gaan we partnerschappen 
aan met initiatieven die mét jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van de jongeren. 
We doen dat via twee programmalijnen: perspectiefaanpak (gaat uit van de individuele kansen 
en belemmeringen bij jongeren) en systeemaanpak (hierin werken we aan het oplossen van 
systeemdrempels). Daarnaast kent het programma twee veldopdrachten: slimmer omgaan 
met data en haalbaarheidsonderzoek naar een resultatenfonds voor na de programmaperiode. 

MISSIE EN VERANDERTHEORIE VAN JONGEREN INC 
De missie van het programma luidt: Jongeren met een chronische aandoening kunnen naar 
wens en vermogen meedoen in de samenleving. Inclusiviteit en maatwerk zijn het nieuwe 
normaal. In onze schematische verandertheorie vindt u daarvan de samenvatting. De volledige 
programmatekst kunt u vinden op de website van FNO. Deze call heeft betrekking op het 
onderdeel: systeemaanpak. Meer specifiek op het kopje: het nieuwe normaal wordt een 
inclusieve samenleving met name op de arbeidsmarkt. 

 

 
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN SUBSIDIEAANVRAGEN  
Openstelling subsidieaanvragen: 1 januari 2020 
 
Inspiratiebijeenkomst: 6 januari 2020 om 13:30. Deze bijeenkomst is facultatief en bedoeld om 
meer over (de bedoeling van) het programma en de call te vernemen, en om daar met elkaar 
de dialoog over aan te gaan. Graag vooraf aanmelden via: rik.nijskens@fnozorgvoorkansen.nl 
 
Deadline indienen subsidieaanvragen: 3 februari 2020 om 11 uur  

B
e

la
n

g
sf

e
e

r
In

v
lo

e
d

sf
e

e
r

C
o

n
tr

o
le

sf
e

e
r

Jongeren met een chronische aandoening kunnen naar wens en vermogen meedoen in de samenleving. 

Onze droom:

Programmaopzet:

Twee programmalijnen: 

• Perspectiefaanpak 
• Systeemaanpak 

FNO wil met het programma jongeren tussen 0 en 25 jaar met een chronische aandoening 
helpen om volwaardig mee te doen in de samenleving. In samenwerking met partijen (o.a. de 
jongeren zelf) werkt het programma vanuit het adagium: eigenaarschap waar het kan en 
ondersteuning waar het moet.

Er zijn meer kansen en perspectief aanwezig in de samenleving 

voor jongeren met een chronische aandoening.

Jongeren met een chronische aandoening kunnen zelf beter hun kansen benutten en creëren.
Zoals: 1) meebeslissen in beleid en zorg, 2) transities aankunnen, 3) hun hoogst mogelijke opleiding 

afronden, 4) passend werk vinden en behouden, 5) in een gezonde financ ië le situatie leven, 6) leven 

in een gezinssituatie in balans, 7) een stevig netwerk en betekenisvolle relaties hebben, 8) een 
betekenisvolle vrijetijdsbesteding hebben, en 9) in een passende huis wonen. 

Systeemaanpak

Het behartigen van de belangen van en het oplossen van de 
systeemdrempels voor jongeren met een chronische aandoening 

staan hoger op de agenda van de samenleving, waaronder 
overheid, (lokale) politiek en (branche)organisaties. De urgentie 

tot verandering wordt meer gevoeld.

Nieuwe systeemdrempels worden geïdentificeerd, aangekaart en 
waar mogelijk opgelost. 

Het nieuwe normaal wordt: een inclusieve samenleving (met 
name in het onderwijs, de arbeidsmarkt, de zorg, de woonmarkt, 

en toegankelijkheid in de publieke ruimte). 

Perspectiefaanpak

Door het in kaart brengen van persoonlijke 
perspectieven, adresseren jongeren met een 
chronische aandoening drempels richting het 

volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.  

Het nieuwe normaal wordt: maatwerk te bieden 
aan jongeren met een chronische aandoening 

om de voor hen relevante knelpunten en 

drempels te overwinnen. 

De individuele en collectieve kracht van jongeren 
met een chronische aandoening worden 

gemobiliseerd en versterkt: ze kunnen beter hun 

stem laten horen. 

Er is meer uitwisseling tussen 
systeem en jongere, jongeren 
zijn zichtbaarder en er wordt 
beter naar elkaar geluisterd. 

Er is meer onderling begrip: 
systemen houden meer 
rekening met jongeren, 

jongeren weten beter om te 

gaan met systemen.



  

CALL FOR PROPOSALS 
 
Dit is een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen binnen het thema werk voor de 
doelgroep jongeren met een chronische aandoening tot en met 25 jaar.  
 
FNO gaat in het programma Jongeren INC uit van een Venture Philanthropy-benadering. Dit 
vertalen wij als ondernemende filantropie: een vorm van filantropie die gericht is op het 
versterken van organisaties met een maatschappelijk doel, door ze van financiële en niet-
financiële ondersteuning te voorzien waardoor zij hun maatschappelijk rendement kunnen 
vergroten. Om te komen tot een duurzame oplossing is niet alleen een partnership tussen FNO 
en de interventiehouders noodzakelijk. Het betrekken van alle stakeholders is essentieel. FNO 
werkt op dit moment aan een consortium van partners die het hele traject gaan ondersteunen.  
 
In deze subsidieronde wordt geld gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak om tot 
versterking van uw organisatie te komen en/of het (deels) uitvoeren van versterkende 
maatregelen. Daarnaast is er een vergoeding beschikbaar voor bijwonen van en verder 
ontwikkelen van een samenwerkingsconsortium van 5.000 euro per organisatie over het jaar 
2020. Uiterlijk in maart 2021 wordt op basis van de resultaten, de (nieuwe/aangepaste) 
plannen van aanpak en de uitkomsten van de samenwerking in 2020 bepaald op welke manier 
het vervolg van de aanpak eruit komt te zien en welke subsidierondes daarbij passen. 
 
CRITERIA VOOR INDIENEN 
Het gaat bij deze call om 1) het professionaliseren van interventies om jongeren met een 
chronische aandoening aan het werk te helpen, 2) het (structureel) gefinancierd krijgen van 
individuele trajecten (voor jongeren met een chronische aandoening) bij andere partners 
(bijvoorbeeld een nieuw op te richten resultatenfonds, gemeenten en UWV), 3) het oplossen 
van systeemfouten die gebleken zijn uit de programmaevaluatie van Zorg én Perspectief (zie 
website FNO) en uit werksessies en gesprekken met (ervarings)deskundigen1, en 4) het 
bouwen van een consortium van partijen die structureel samen(gaan)werken. 
 
Wij gaan in deze call uit van: 
• Grote betrokkenheid. We willen partnerschap met u via een bevoegd contactpersoon. Er is 

daarnaast minimaal eenmaal per vier maanden afstemming tussen de verschillende 
interventies, door FNO gefaciliteerd; 

• Financiering van wat nodig is. Hiermee bedoelen wij dat u als aanvrager ondersteuning kan 
aanvragen die past bij de behoefte en fase van uw organisatie. De toekenningen kunnen 
gaan over financiering van: lobbystrategie, communicatie, MKBA’s & Businesscases 
opzetten, opschalen/groeien van de interventie, performancemanagement, algemeen 
(bedrijfskundig) advies, enz. 

• Het leveren van een bijdrage aan: slim omgaan met data, valideren van resultaten en 
onderzoeken of deelname aan een resultatenfonds op termijn mogelijk is2. 

                                                           
 
1 De systeemknelpunten zijn: aansluiting (speciaal) onderwijs – werk (hiervoor is o.a. de transitieroute reeds in 

ontwikkeling); aandacht & middelen voor de doelgroep op de werkpleinen cq in de arbeidsmarktregio’s; heldere 

toegang tot de regelingen van het UWV en/of de gemeente; voldoende banen beschikbaar; passende begeleiding 

op de werkvloer. 
2 Slim omgaan met data en het haalbaarheidsonderzoek resultatenfonds zijn omschreven in het programmaplan. 

We vragen medewerking aan deze ambitie. 



  

• Verbinding met de andere programmaonderdelen van Jongeren INC. Vooral de verbinding 
met de begin 2020 te ontwikkelen perspectiefaanpak is relevant. Hierin zal het onderdeel 
werk ook terugkomen en verwachten wij dat (een deel van de) deelnemers van de 
interventies ook een perspectiefplan3 invullen (minimaal digitaal). De verbinding wordt 
ook bevorderd middels het vormen van allianties. Wij verwachten medewerking hieraan. 

• Aansluiting op de verandertheorie van het programma Jongeren INC: in het voorstel voor 
deze aanpak voor inzichtelijk gemaakt hoe deze aanpak bijdraagt aan de overkoepelende 
verandertheorie; 

• De criteria voor indienen samenvattend: de ambitie om in partnerschap te werken aan het 
genereren van duurzame impact voor de doelgroep en de missie uit de verandertheorie 
van Jongeren INC.  

 
BEOOGD RESULTAAT 
Er ligt minimaal een plan van aanpak om tot professionalisering, schaalvergroting en/of 
verspreiding van de interventie te komen. Uiteraard is uw interventie beschreven en effectief 
(onderbouwd middels resultaten uit het verleden, u dient dit te onderbouwen met 
onderzoeksresultaten). Aanvullend werkt u mee aan het bouwen van een consortium en de 
invulling van een vervolgaanpak, zodat landelijk meer toegang tot de arbeidsmarkt ontstaat 
voor deze doelgroep. U werkt toe naar een bereik van meer dan 500 jongeren uit de doelgroep 
en onderbouwt dit (huidige bereik naar nieuw bereik). Op basis van de evaluatie van de 
samenwerking gedurende deze periode wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een 
vervolgaanvraag (periode 2021 – 2023). 
 
DOELGROEP AANVRAGERS 
Partijen die voor deze doelgroep en op basis van het bovenstaande een partnerschap wensen, 
worden met deze call in het bijzonder uitgenodigd aanvragen in te dienen. Aanvragers kunnen 
organisaties zijn (stichtingen, verenigingen, BV’s), maar ook een samenwerkingsverband met 
rechtsvorm of hoofdaanvrager en aantoonbare ervaring binnen het domein en de doelgroep 
dan wel de ambitie hebbend om binnen het domein en de doelgroep actief te zijn. De partijen 
gaan een subsidierelatie met FNO aan.  
 
BUDGET  
Het beschikbare budget voor het programma is negen miljoen euro voor de periode 2020 tot 
en met 2023. Voor deze call is maximaal 700.000 euro beschikbaar in de periode maart 2020 
t/m maart 2021. Wij beschouwen deze periode als fase 1 en de evaluatie van deze fase leidt 
tot een oordeel over de toegang tot fase 2, wij gaan dus in principe uit van een meerjarige 
samenwerking. Voorstellen voor fase 1 kunnen worden ingediend tot een maximum van € 
175.000* per aanvraag. Begrotingen hebben in beginsel als startdatum maart 2020 en een 
looptijd van 12 maanden. Aanvragen van organisaties die zelf met geld of ‘in kind’ in het 
project participeren dan wel daartoe andere partijen bereid hebben gevonden (matching met 
bijvoorbeeld patiëntenverenigingen en vermogens- of gezondheidsfondsen) hebben een pre. 
Voor uw bijdrage aan alliantievorming en deelname aan afstemmingsmomenten kunt u het 
budget dat u aanvraagt verhogen met repectievelijk 7.500* euro en 5.000* euro.  
* Inclusief eventuele btw 

                                                           
 
3 Het perspectiefplan helpt om toekomstgericht en integraal te werken mét de jongere aan problemen die hij of zij tegenkomt. 

Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere en benoemt welke ondersteuning er nodig is op de verschillende 
thema’s of domeinen zoals benoemd in de verandertheorie van Jongeren INC. Parallel aan deze call wordt een partner benaderd 
om de perspectiefaanpak en het -plan te ontwikkelen. Uiterlijk 31 maart is deze partner bekend. 



  

 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
Subsidieaanvragen die voldoen aan de criteria voor indiening worden eerst op relevantie en 
haalbaarheid en vervolgens op kwaliteit beoordeeld. Deze criteria zijn: bemensing van het 
project4, doeltreffendheid, doelgroep, projectplan en -begroting, borging en duurzaamheid, 
mate waarin voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Daarnaast wordt 
antwoord gegeven op de vraag ‘Welke verandering wordt beoogd door uitvoering van deze 
aanpak?’. Het Jongerenpanel geeft hierna als eerste advies, vervolgens de 
programmacommissie.  
 
 
Belangrijkste kwaliteitscriteria zijn: 

1. we zien concrete aanknopingspunten om samen te werken vanuit het versterken van 
het zelfvertrouwen en de kracht van jongeren met een chronische aandoening; 

2. bij het opstellen van het plan van aanpak is de doelgroep betrokken; 
3. het jongerenpanel van FNO wordt in de aanpak door de indiener actief betrokken en 

dit is zichtbaar in het plan; 
4. niet het geld, maar de kracht van de samenwerking staat centraal. U reflecteert hierop 

in uw plan; 
5. meerjarigheid is uitgangspunt en uit zich in het plan door expliciet te maken waar u in 

2025 als organisatie staat; 
6. ambitie richting groot bereik, verankering in de systemen waarin aandacht voor de 

doelgroep en delen van kennis (met elkaar leren) centraal staat. U omschrijft hoe u 
meer jongeren uit de doelgroep gaat bereiken (ambitie) en u staat toe dit te meten. 

 
 
BEOORDELING AANVRAGEN 
Aanvragen moeten minimaal bevatten: 
• een beschrijving hoe de aanpak aansluit op de verandertheorie van het programma 

Jongeren INC (maximaal 1 A4, op basis van lettertype Calibri en lettergrootte 11); 
• een plan van aanpak van maximaal 5 A4 (op basis van: lettertype Calibri en lettergrootte 

11) met een voor jongeren leesbare samenvatting, een visie op samenwerking, doel(en), 
doelgroep, beoogd resultaat, bereik doelgroep, planning & fasering en wat er specifiek aan 
FNO wordt gevraagd (met begroting volgens het Jongeren INC format) en een antwoord op 
de hierboven gestelde vraag m.b.t. beoogde verandering door de aanpak; 

• er is 1 hoofdaanvrager. 
 
 
  

                                                           
 
4  In onze ervaring is de bemensing van het project van grote invloed op het succes ervan. Voor het in aanmerking komen voor 
projectsubsidie dient de aanvrager te onderbouwen waarom de gekozen projectleider en overige bemensing de juiste personen 
op de juiste plek zijn. 



  

AANVRAGEN VIA DE WEBSITE  
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij FNO worden ingediend. Indiening kan plaats vinden 
tot uiterlijk 3 februari 2020, om 11:00 uur. Een toelichting op het elektronisch indienen en de 
opbouw van het aanvraagformulier vindt u op onze website. 
Bij het indienen van een aanvragen gaat de indiener akkoord met de algemene voorwaarden 
en privacyverklaring van FNO. 
 
 
MEER INFORMATIE 
Na het verstrijken van de deadline worden de ingediende aanvragen eerst gescreend op 
voldoen aan de criteria en globaal beoordeeld op met name relevantie. Eventueel kunnen in 
deze fase externe referenten worden benaderd voor een inhoudelijke toetsing en kunt u 
worden uitgenodigd voor een presentatie. Uiteindelijk adviseert de breed samengestelde 
Programmacommissie de directeur/bestuurder van FNO over de toe te kennen projecten. 
Beoogd wordt indieners uiterlijk 31 maart 2020 bericht te geven over het al dan niet 
toekennen van subsidie.  
FNO adviseert graag bij de voorbereiding van een aanvraag. Aanvullende informatievragen 
kunt u per e-mail indienen bij Marco Florijn (programmaleider): 
marco.florijn@fnozorgvoorkansen.nl. 
 


