Quickscan
Een ‘mienskip’ waarin er plek is voor iedereen en waar niemand buiten de boot valt
of over het hoofd wordt gezien. Een ‘mienskip’ waar mensen de kans krijgen om
mee te doen als ze dat willen. Een ‘mienskip’ waarin de instanties die kwetsbare
mensen ondersteunen zoveel mogelijk samenwerken, om te voorkomen dat
kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen. Dat is de droom van Kansenfonds.
De provincie Fryslân steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om
hun situatie te doorbreken. Initiatieven die zijn opgezet door betrokken mensen die
zich hebben verdiept in wat kwetsbare mensen nodig hebben en/of met hen het
gesprek zijn aangegaan om te horen wat zij nodig hebben. Het rijk en de
gemeenten zijn verantwoordelijk voor plaatselijke initiatieven. Als provincie richten
we ons op projecten die daar een aanvulling op betekenen. Projecten waarbij hulp
persoonlijk is en dichtbij wordt aangeboden heeft het meeste effect. Vooral als die
hulp naadloos inhaakt op de problemen en behoeften die kwetsbare mensen zelf
ervaren.
Vanuit deze visie bekijken wij al onze projectaanvragen. Deze vragenlijst is
ontwikkeld om u een indicatie te geven of uw project in aanmerking komt voor een
bijdrage. U kunt per vraag één antwoord aanvinken. Het ingevulde formulier kunt u
via de mail toesturen aan: g.bies@fryslan.frl. We nemen zo snel mogelijk contact
met u op. Als de uitslag positief is, vragen we u een vooraanvraag te doen. We
maken een afspraak met u om uw vooraanvraag met ons te komen bespreken..
Deze voorbespreking is geen garantie voor daadwerkelijke toekenning en is
uiteraard ook niet verplicht, maar helpt u wel met het doen van een (definitieve)
aanvraag.

1.Welke rechtsvorm heeft uw organisatie?
•

Stichting

•

Vereniging

•

Andere rechtsvorm

Het Kansenfonds neemt alleen projectaanvragen in behandeling van organisaties
die geen winstoogmerk hebben, als: stichtingen, verenigingen of
levensbeschouwelijke instellingen.

Voldoet uw project aan bovenstaande criterium?
•

Ja

•

Nee

2. Waar vindt het project plaats?
•

in een Friese gemeente

•

In meer dan 2 Friese gemeenten

•

in de hele provincie Fryslân

•

in de provincie Fryslân en daar buiten

Het Kansenfonds steunt alleen projecten die in Fryslân worden uitgevoerd.
Projecten buiten Fryslân komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

3. Valt uw project onder één van de onderstaande categorieën?
•

(Bijdrage aan) kosten van nieuw- of aanbouw

•

Jubileumactiviteiten en/of eenmalige evenementen

•

Onderzoeksprojecten, studiekosten, seminars en/of congressen

•

Nee, het project valt buiten bovenstaande categorieën

Het Kansenfonds ondersteunt activiteiten die direct of indirect ten goede komen
aan kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen. Daarom komen
genoemde zaken niet in aanmerking voor een bijdrage.

4. Ontvangt uw organisatie van de (lokale) overheid, zorgverzekeraars of
vanuit de WlZ/Wmo (structurele) vergoedingen/subsidies?
•

Ja

•

Nee

Belangrijk criterium is o.a. dat het om een zeer innovatief project gaat dat
draagvlak heeft in een of meer gemeenten, waarbij sprake is van samenwerking
tussen instanties, die dat daarvoor niet deden, dat er sprake is van draagvlak in de
‘mienskip’ en dat het project niet binnen de reguliere financiering past.

Voldoet uw project aan bovenstaande aanvullende eis?

•

Ja

•

Nee

Het Kansenfonds helpt organisaties die omzien naar de kwetsbaren in onze
samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. De projecten die we steunen
zijn bedoeld voor kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen. Om
welke reden ook. Ze hebben geen contacten met anderen in de buurt. Ze leven in
armoede/schulden. Ze hebben geen veilig thuis meer of zijn slachtoffer van
geweld. Ze worden ernstig beperkt door een handicap. Of worstelen met veel
problemen tegelijkertijd.

5. Is uw project gericht op kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen
te) missen?
•

Ja

•

Nee

Het Kansenfonds steunt projecten die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te
doorbreken. Als uw project niet gericht is op deze groep, komt u niet aanmerking
voor een bijdrage.

6. Wat is het doel van uw project?
Stimuleren dat instellingen binnen het sociale domein (beter) of voor het
eerst gaan samenwerken rondom kwetsbare mensen die de aansluiting
dreigen te missen
Stimuleren van eigen kracht, weerbaarbaarheid en zelfredzaamheid
Doorbreken van sociaal isolement en/of ontwikkeling van een sociaal
netwerk
Stimuleren maatschappelijke participatie en of het opdoen van (nieuwe)
vaardigheden
Opbouw van sociale verbanden met specifiek aandacht voor kwetsbare
mensen die de aansluiting (dreigen) te missen

Ander doel
Het Kansenfonds steunt projecten die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te
doorbreken, zodat hun zelfredzaamheid wordt vergroot. Als uw project daar niet
aan bijdraagt, komt u niet aanmerking voor een bijdrage.

7. Waarvoor vraagt u een financiële bijdrage?
•

Projectbijdrage voor een project met een start- en einddatum

•

Startbijdrage ter financiering van exploitatiekosten en/of investeringen in
de startfase

•

Eenmalige investering

•

Reguliere exploitatiekosten

Het Kansenfonds neemt geen aanvragen in behandeling voor reguliere
exploitatiekosten. Uw project komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

8. Wanneer gaat uw project van start?
•

Het project is al gestart

•

Binnen vier maanden

•

Dat duurt nog langer dan vier maanden

•

Als de financiering van het project rond is

Projecten die al gestart zijn, komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
Op grond van uw antwoorden in deze quickscan, schatten wij in of er een kans is
dat uw project voor financiering in aanmerking komt. Wij informeren u daar binnen
3 werkdagen over via de mail en nodigen u graag uit een aanvraag in te dienen.
Het kan ook zijn dat wij inschatten dat uw project niet in aanmerking voor een
bijdrage. Ook in dat geval informeren wij u zo spoedig mogelijk. U kunt dan zelf
bepalen of u wel of niet een aanvraag in wilt dienen.

Dien uw aanvraag in

Contact
•

Kansenfonds

•

Tweebaksmarkt 52

•

Postbus 20120

•

8900 HM LEEUWARADEN

•

058 -2925925

