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Kansfonds
Kansfonds werkt vanuit de visie dat ieder mens telt. Wij willen mensen bewegen om naar elkaar om te zien.
Daarbij richten wij ons vooral op mensen die buiten de boot van de samenleving vallen en daardoor
kwetsbaar zijn. Wij willen hen een steun in de rug geven en de kans zich weer te herpakken. Dat doen we
niet rechtsreeks. Er zijn gelukkig veel mensen die zich inzetten voor de kwetsbaren in hun omgeving.
Mensen die omkijken naar de ander. Wij steunen deze initiatieven met geld, kennis en energie.
Kansfonds steunt jaarlijks rond de 600 projecten. Sommige maatschappelijke problemen vragen echter om
een extra stimulans. We maken daarvoor geld vrij en bundelen onze kracht en kennis met anderen. We
noemen dat een Versneller, omdat we hiermee vaart willen zetten achter de verbeteringen die zo hard
nodig zijn. Deze Versneller richt zich op thuisloze jongeren.
We geven ten eerste een korte omschrijving van het probleem aan, en nodigen u daarnaast graag uit om
een aanvraag in te dienen!
Waarom zwerfjongeren?
In ons land leven naar schatting 9.000 zwerfjongeren. Ondanks vele inspanningen lukt het niet om het
aantal te verminderen. Zwerfjongeren zijn een bij uitstek kwetsbare groep. Ze zijn jong en nog volop in
ontwikkeling. Ze worstelen vaak met meer complexe problemen tegelijk, zoals schulden, gebrek aan
levensvaardigheden en middelengebruik. Sommigen mijden hulp. Een goed werkend vangnet ontbreekt. Bij
veel jongeren is er een gebrek aan een goed rolmodel. Het zijn jongeren voor wie niemand meer de
verantwoordelijkheid neemt. Dat betekent dat de overheid en hulpverlening die taak moeten vervullen. Maar
de hulp is vaak versnipperd en er is ook te weinig aandacht voor een integrale aanpak van de meervoudige
problemen van deze jongeren. Zwerfjongeren die geen adequate hulp krijgen, komen op eigen kracht hun
problemen zelden te boven. Zij komen daardoor vaak terecht in uitzichtloze situaties. Ze maken nauwelijks
kans op werk en inkomen en hebben een groot risico om op straat terecht te komen. Dit is in eerste plaats
voor de jongeren zelf een uitzichtloos en ellendig vooruitzicht. Maar ook voor de samenleving levert dit veel
problemen op.
Problemen en knelpunten van zwerfjongeren
Zwerfjongeren worstelen vaak met meer complexe problemen tegelijk. Het gaat daarbij om praktische
problemen, zoals schulden, gebrek aan startkwalificaties en het niet beschikken over een stabiele
woonplek. Het gaat echter ook om onderliggende problemen. Zwerfjongeren hebben een diepgewortelde
kwetsbaarheid. Bij velen is er sprake van onverwerkte emoties uit het verleden en daarnaast van weinig
levensvaardigheden. De meeste kinderen krijgen kennis over praktische zaken als omgaan met andere
mensen, omgaan met geld en het ontwikkelen van toekomstperspectief vanzelfsprekend mee in hun
opvoeding. Bij veel zwerfjongeren is dit niet of onvoldoende gebeurd. Dit zorgt ervoor dat meedoen in de
maatschappij moeilijk is.
Het gevoel buiten de maatschappij te staan, leidt bij veel jongeren tot een zelfstigma, het gevoel dat niets
lukt. En alles samen maakt dat er weinig of geen vertrouwen is in eigen kunnen. De meeste jongeren
hebben geen beschikking over een betrouwbaar netwerk. Daarentegen wel veel ervaring met hulpverlening.
Een veel gehoorde kritiek op de geïnstitutionaliseerde zorg, is dat er voor praktische vaardigheden tijdens
de begeleiding en behandeling te weinig aandacht is.
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Maar zelfvertrouwen, levensvaardigheden, erbij horen en het hebben van iemand die er voor je is, zijn dé
factoren die maken dat je kan slagen in wat je aanpakt. En daarmee dus ook net zo belangrijk als het
oplossen van praktische problemen. Daarom pleiten zwerfjongeren en experts voor ondersteuning op twee
gebieden:
Partnerschap
Zwerfjongeren hebben behoefte aan langdurige begeleiding van een betrouwbaar iemand die er voor ze is.
Geen hulpverlener, maar een volwassen vriend of een maatje. Dit is wat ze vaak gemist hebben. Het gaat
hierbij om iemand die niet een bepaald doel of richting voor ogen heeft, maar er gewoon is. Zonder agenda.
Belangrijk hierbij is dat deze relatie niet tijdgebonden is, het stopt als het niet meer nodig is. Zo iemand kan
helpen om de basale levensvaardigheden aan te leren. Vanuit diverse projecten weten we hoe helend het
kan werken als er iemand is die zich belangeloos, vrijwillig en onbevooroordeeld aan een kwetsbaar
iemand verbindt.
Zingeving
Er is bij zwerfjongeren sterk de behoefte aan zingeving en aan het ontwikkelen van zicht op mogelijkheden
in de toekomst. Het is van belang dat jongeren op een positieve manier gaan nadenken over hun eigen
toekomst. Geïnstitutionaliseerde zorg en andere hulpverlening richten zich met name op problemen van de
jongere en de behandeling daarvan. Juist door je te richten op zelfontplooiing, op talenten en dromen kan
een jongere gestimuleerd worden om verder te komen.
Geloof in eigen kunnen
De gemene deler van bovenstaand is geloof in eigen kunnen. Zelfvertrouwen, levensvaardigheden, erbij
horen en het hebben van iemand die er voor je is, zijn dé factoren die maken dat je kan slagen in wat je
aanpakt.
Dient u ook een aanvraag in?
Kansfonds is op zoek naar initiatieven, die het geloof in eigen kunnen van zwerfjongeren stimuleren. Zoals
initiatieven die inzetten op langdurige ondersteuning van een maatje. Of initiatieven die helpen met het
ontwikkelen van levensvaardigheden, of die inspelen op de behoefte van zwerfjongeren om in te zetten op
het positieve, op zingeving en op het ontwikkelen van zicht op mogelijkheden in de toekomst. Kort gezegd
gaat het om drie zaken:
1.
Het bieden van langdurige vrijwillige steun (‘sociaal ouderschap’) door een (getrainde) vrijwilliger,
een ervaringsdeskundige jongere of iemand uit het eigen sociale netwerk.
2.
Het (verder) ontwikkelen van basale levensvaardigheden.
3.
Het inzetten op talenten in plaats van problemen en beperkingen.
Een project dat zich richt op een combinatie van bovenstaande punten is mogelijk. De initiatieven bouwen
voort op een bewezen aanpak, helpen een succesvolle aanpak in stand te houden of zijn juist vernieuwend
en nog niet eerder uitgeprobeerd. In totaal steunen we de komende drie jaar in totaal 25 initiatieven die
zwerfjongeren op deze gebieden ondersteunen met maximaal € 100.000 per project, verdeeld over drie
jaar. Daarmee geven we elk project minimaal drie jaar de tijd en ook de nodige begeleiding en goede raad
om tot resultaat te komen. Ook krijgen aanvragers de mogelijkheid om hun ervaringen uit te wisselen en
van elkaar te leren. Daarvoor worden speciale bijeenkomsten georganiseerd. De projecten doen mee aan
een externe evaluatie om inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt in de ondersteuning en welke factoren
hierbij een rol spelen.
Voorwaarden




We hanteren de voor de doelgroep algemeen aanvaarde definitie: Zwerfjongeren zijn feitelijk of
residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen.
Kansfonds ondersteunt het project voor de duur van drie jaar. Als richtlijn voor onze bijdrage hanteren
we voor het eerste jaar maximaal € 50.000. In het tweede jaar € 30.000. En in het derde jaar € 20.000.
De aanpak gaat uit van de vraag en behoeften van zwerfjongeren zelf. De aanpak komt in dialoog met
hen tot stand.
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In het project werken bij voorkeur diverse (lokale) organisaties samen om de doelgroep zo goed
mogelijk te kunnen ondersteunen. Eén organisatie is aanvrager en penvoerder.
In het projectplan is aandacht voor de financiële en inhoudelijke continuïteit van de activiteiten, na afloop
van de steun van Kansfonds.
Er zijn vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van het project.
Het project is vernieuwend en/of gebaseerd op succesvol bewezen aanpakken. Het project mag ook
voortbouwen op een bestaand project, als daar maar een vernieuwend element aan is toegevoegd dat
aansluit bij het doel van deze versneller.
Het project vindt plaats in Nederland.
De projectaanvraag bestaat uit een haalbaar plan met daarin duidelijk aangegeven wat het doel, de
activiteiten en geplande resultaten zijn én het bereik van het project. De resultaten dienen meetbaar te
zijn. Daarnaast wordt een onderbouwde begroting gevraagd en een dekkingsplan.
De initiatiefnemers zijn bereid om hun ervaring met het project te delen en om mee te werken aan de
externe evaluatie.
Uit het plan blijkt dat de aanvragende organisatie ook zelf bijdraagt aan het mogelijk maken van het
project, bijvoorbeeld met menskracht of eigen middelen.

Uitsluitingscriteria
Bepaalde soorten kosten komen zelden in aanmerking voor financiering door Kansfonds. Dit zijn:
 Individuele noodhulp.
 Structurele exploitatiekosten en niet projectgebonden salariskosten.
 Financiering achteraf (van reeds gemaakte kosten).
 Jubileum- en eendaagse activiteiten; kosten voor onderzoek, publicaties; studiekosten, seminars en
congressen.
 Documentaires en films voor een algemeen publiek.
 Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu en sport.
 Politiek getinte of evangeliserende projecten.
 Regulier gesubsidieerd welzijnswerk, renovatie/inrichting van buurthuizen en multifunctionele centra,
speeltuinen en peuterspeelzalen.
 Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde organisaties tenzij zij
kunnen aantonen dat het gaat om een vernieuwende aanpak die niet of moeilijk met reguliere middelen
is te bekostigen.
 Vrienden Van-stichtingen of andere organisaties die zuiver en alleen gericht zijn op fondsenwerving.

Een aanvraag indienen
Heeft u interesse om deel te nemen aan dit programma? Dien dan vóór 1 februari 2017 een aanvraag in via
zwerfjongeren@kansfonds.nl (Let op: dus NIET via onze reguliere aanvraagprocedure).
Op onze website is te vinden aan welke richtlijnen een aanvraag dient te voldoen:
https://www.kansfonds.nl/aanvraag/richtlijnen-voor-aanvragers/. Daar staat ook vermeld welke aanvullende
stukken wij nodig hebben. Wij vragen u vriendelijk in de projectomschrijving “Geloof in eigen kunnen” te
vermelden.
U kunt ook een aanvraag en aanvullende stukken - onder vermelding van “Geloof in eigen kunnen” –
indienen per post: Kansfonds, Postbus 156, 1200 AD Hilversum.
Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot Annemarie de Wit, projectadviseur via
a.dewit@Kansfonds.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch met ons contact opnemen (035 624 96 51).
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