
Jongvolwassenen 

lobbyen bij 

beleidsmakers en 

politici en 

organiseren acties 

richting het 

algemeen publiek 

en worden hierin 

getraind 

Betere maatschappelijke agendering van de 
problematiek en doelgroepen en betere 

hantering van lobbystrategieën door alle partijen

Organiseren van 
bijeenkomsten en 
ontwikkelen van 

domeinoverstijgende 
netwerken met 

ruimte voor ervarings-
deskundigheid

Programmalijnen: 
• beter toegeruste jongvolwassenen
• beter toegeruste professionals
• meer integrale aanpak en beleid
• maatschappelijke agendering

wil met het programma jongvolwassenen (16-35 jaar) met 
psychische kwetsbaarheden helpen om op voor hen 
relevante levensdomeinen krachtig te kunnen (blijven) 
meedoen. De zes domeinen zijn: gezondheid, opleiding, 
werk, relaties, wonen en gezinsleven. Wij zetten in op 
elkaar versterkende preventie en participatie. 

Er komen 
steeds meer 
aanpakken 

met een 
integrale en 

participatieve 
opzet tot stand

De ernst, omvang en aard van 
de risico’s en problematiek is 

beter bekend bij professionals 
en beleidsmakers en er is 
meer en betere informatie 

over en aanpakken voor de 
doelgroepen

Jongvolwassenen en 
professionals worden 
getraind en opgeleid
om beter te kunnen 

samenwerken

Professionals en 
jongvolwassenen

hebben meer kennis 
en vaardigheden om 

samen te werken

Kennis wordt gedeeld 
tussen samenwerkende 

partijen binnen het 
programma en 

beleidsmakers in het veld

Input: 
• ervaringsdeskundigheid vanuit de doelgroepen
• organisatiekracht, netwerken en deskundigheid
• programmageld vanuit FNO plus cofinanciering van andere partijen
• in mind en in kind bijdragen binnen projecten

Er is steeds meer begrip 

en ruimte voor psychische 

kwetsbaarheid in de 

maatschappij

Onderzoek (laten doen) naar 
de risico’s en problemen waar 

de jongvolwassenen en 
doelgroepen mee kampen en 

tegenaan lopen

De aanpakken 
zijn 

vraaggestuurd 
tot stand 
gekomen

Door goede informatie-
uitwisseling over 

succesvolle aanpakken is 
er groter draagvlak voor 

implementatie bij 
beleidsmakers en 

professionals

Bewustzijn, urgentie-
besef en consensus is 

toegenomen bij 
beleidsmakers en 

professionals. 
Hierdoor kiezen zij 

passende aanpakken 

De aanpak van en het beleid

omtrent psychische problematiek 

en psychiatrische  aandoeningen 

wordt steeds passender

Professionals zijn steeds beter toegerust 

(kennis en vaardigheden) om met 

psychische problematiek en psychiatrische 

aandoeningen om te gaan

Openheid over  
psychische 

problematiek is 
toegenomen bij 
het algemeen 

publiek

Jongvolwassenen

zijn steeds 

veerkrachtiger

Verandertheorie GeestKracht

FNO

Uitgangspunt

Jongvolwassenen die deel 
hebben uitgemaakt van die 

aanpakken hebben een 
grotere mentale gezondheid

Jongvolwassenen zijn door 
passende aanpakken opener over 

psychische problematiek en 
psychiatrische aandoeningen, 
nemen regie en vragen eerder 

hulp

Professionals hanteren meer en 
beter passende aanpakken 

van psychische problematiek 
(waar nodig 

domeinoverstijgend) en goede 
voorbeelden worden verspreid

Beleidsmakers hebben meer 
kennis en consensus over 
problematiek waardoor 

organisaties betere 
beleidskeuzes maken

Het stigma op 
psychische 

problematiek is 
afgenomen bij het 
algemeen publiek

Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig (blijven) meedoen in de maatschappij

Jongvolwassenen verkennen samen met programmapartners passende aanpakken. Zij nemen deel aan en monitoren de projecten en activiteiten.


