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

Onze droom:

De samenleving is inclusiever: 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.
D.w.z.: 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 financiële 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 passend huis wonen.

FNO

Twee programmalijnen:
• Perspectiefaanpak
• Systeemaanpak

FNO wil met het programma Jongeren INC 
dat jongeren tussen 0 en 25 jaar met een 
chronische aandoening naar wens en 
vermogen kunnen meedoen 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.

Input:
• Organisatiekracht en financiering van FNO
• Kennis van en over de doelgroep vanuit JongPIT 

en onderzoek
• Cofinanciering van andere partijen
• In mind en in kind bijdragen van partners

Werkwijze:
In alle projecten faciliteert Jongeren INC samenwerking in allianties van 
fondsen, overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de jongeren zelf, om op 
die manier de kennis, netwerken en expertise die wordt ontwikkeld ook extern 
te borgen voor de toekomst. We werken datagedreven aan onze doelen. We 
werken met voorlopers aan innoverende oplossingen waarvan anderen 
kunnen leren. In een groeiprogramma zorgen we dat anderen een volgende 
stap kunnen zetten. Zo werken we aan een ecosysteem van organisaties.

Problemen van 
individuele 

jongeren worden 
opgelost.

Jongeren INC faciliteert in partnerschap 1) maatwerk ondersteuning aan 
individuele jongeren om concrete problemen op te lossen, 2) 

casestudieonderzoek over welk effect deze ondersteuning op de 
jongeren heeft, en 3) dataverzameling om inzicht te krijgen in 

ondersteuningsbehoeften van de 1,3 miljoen jongeren.

Uit het onderzoek worden systeemdrempels 
en succesvolle maatwerk oplossingen 

geïdentificeerd en teruggekoppeld die 
relevant zijn vanuit het perspectief van de 
jongeren met een chronische aandoening.

Oplossingen voor problemen van jongeren met een chronische 
aandoening worden breder geïmplementeerd en verbeterd, 

waardoor meer jongeren met een chronische aandoening op een 
effectievere manier worden ondersteund bij het oplossen van hun 

problemen en er preventief problemen worden voorkomen.

Succesvolle interventies worden voor het oplossen van 
systeemdrempels verder ontwikkeld en opgeschaald 
binnen vier thema’s (verbeterbundels): stem van de 

jongeren, zorg, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt. Zie 
programmatekst voor voorbeelden van projecten per 

verbeterbundel.

(Oplossingen voor) systeemdrempels kunnen  
beter worden aangekaart bij relevante 

partijen, waaronder door de jongeren zelf: zij 
zijn zichtbaarder en kunnen beter hun verhaal 

vertellen.

Systeemdrempels voor jongeren met een chronische aandoening worden lager of verdwijnen.

Er is meer en betere lobby bij systeemactoren, d.w.z. mensen die systemen kunnen beïnvloeden en aanpassen (o.a. in de zorg, het onderwijs, de 
arbeidsmarkt en in de thuissituatie van jongeren). Betere lobby = (systeem)drempels worden duidelijker zichtbaar gemaakt, lobbyisten hebben meer 

legitimiteit en systeemactoren worden op de juiste manier bereikt.

Er is meer uitwisseling tussen jongeren en systeemactoren en er wordt beter naar elkaar geluisterd. Daardoor groeit het onderling begrip, groeit het 
gevoel van urgentie om systeemdrempels te verlagen, komt dit hoger op de (politieke) agenda en ontstaan er meer en betere sam enwerkingsvormen 

die concrete systeemdrempels proberen weg te nemen.

Jongeren met een chronische aandoening 
hebben met minder drempels te maken en 
de drempels die ze ervaren worden op een 

betere manier weggenomen en 
voorkomen.

Jongeren met een chronische aandoening 
ontwikkelen zich beter: ze kunnen beter 

meedoen in het systeem en hebben meer 
mogelijkheden om hun talenten te 

ontwikkelen.

Een volwaardig ecosysteem waarin organisaties als een grote beweging samenwerken aan de positie van jongeren in een kwetsbare situatie.

Begin van een ecosysteem waarin innovaties plaatsvinden, dat anderen inspireert en waarvan zij kunnen leren. Dit is de start 
van een grote beweging.

Stem van de Jongeren: JongPIT Onderwijs: Platform Inclusiever Onderwijs Arbeidsmarkt: Impactregio’sZorg: Implementatie Kwaliteitsstandaard

Worden met gemeentes (e.a.) impactregio’s ontwikkeld. 
Heldere afbakening van doelgroep o.b.v. Data. Door 

middel van verbeterde financiersmogelijkheden (zoals een 
resultatenfonds of andere inkoop) en nieuwe allianties 

ervoor zorgen dat de best werkende interventies duurzaam 
ingezet worden in de regio. Starten in vijf voorloperregio’s en 

samen met de VNG dit uitbouwen naar andere regio’s.

Perspectiefaanpak Systeemaanpak

Borgingsstrategieën: Het starten van een grote beweging waarin gewerkt wordt aan nieuwe platformen, kwaliteitsstandaarden en financieringsvormen. Hieronder voorbeelden op vier terreinen.

Verandertheorie programma Jongeren INC 2021


	Verandertheorie programma Jongeren INC 2021

