
Besteed programmabudget: €1.272.678

FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor mensen in een kwetsbare situatie. Wij vinden dat een 

kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten we ons in voor 

het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Om echt een verschil te maken, zijn we in 2015 gestart met het programmatisch werken in meerjarenprogramma’s. Ook in 2019 hebben we onze werkprocessen en procedures verder 

geprofessionaliseerd. Met het aanbrengen van meer focus, onder ander door het sturen op impact met een verandertheorie per programma, krijgt FNO een duidelijk gezicht en is er meer synergie 

tussen de gefinancierde projecten en activiteiten. FNO kan meerwaarde toevoegen door de regie te voeren over een aantal afgebakende programmadoelen.

In 2019 ontwikkelden we twee nieuwe programma’s: Jongeren INC en GeestKracht, om door te werken aan de positie 

van jongeren met een chronische aandoening en die van jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

In 2019 hebben we twee nieuwe programma’s voorbereid: 

Jongeren INC en GeestKracht.

PROGRAMMATISCH WERKEN

SAMENHANG AFGERONDE EN NIEUWE PROGRAMMA’S

VOORBEREIDINGEN JONGEREN INC EN GEESTKRACHT

AFGERONDE EN GEËVALUEERDE PROGRAMMA’S

ZORG ÉN PERSPECTIEF

GEZONDE TOEKOMST DICHTERBIJ

KLEIN GELUK

MEER VEERKRACHT, LANGER THUIS

Besteed programmabudget: €517.090,-

Het in 2015 gestarte programma Zorg én Perspectief is met succes afgerond. Uit het evaluatieonderzoek is gebleken dat Zorg én Perspectief 

ervoor gezorgd heeft dat het maatschappelijk perspectief van jongeren met een chronische aandoening is verbeterd. Het programma was 

zeer succesvol. Vrijwel alle projecten bereikten hun doel. 

In 2019 zijn de resultaten van Meer Veerkracht, Langer Thuis gebundeld in een eindevaluatie, waarna het programma is afgerond. 2019 Heeft 

in het teken gestaan van het versterken van de beweging die op lange termijn bijdraagt aan de mogelijkheden voor alleenstaande ouderen 

om prettig zelfstandig thuis te blijven wonen. Goede voorbeelden uit de projecten zijn verspreid. Daarnaast werkten we aan het verder 

ophalen, ontsluiten en borgen van de programmaresultaten. De lessen die zijn geleerd, worden verder verspreid en verduurzaamd.

Totaalbudget: €337.299,-

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/gezonde-toekomst-dichterbij/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/afgeronde-programmas/zorg-en-perspectief/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/afgeronde-programmas/meer-veerkracht-langer-thuis/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/jongeren-inc
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/hoe-wij-werken
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