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JAARVERSLAG	  2019	  	  

	  

Het	  bestuur	  van	  Stichting	  Steunfonds	  Pro	  Juventute	  Nederland	  is	  in	  2019	  vijf	  keer	  bijeen	  geweest.	  In	  
totaal	  zijn	  er	  dit	  jaar	  23	  nieuwe	  aanvragen	  besproken	  en	  dertig	  lopende	  aanvragen.	  Dat	  is	  een	  daling	  
van	  nieuwe	  aanvragen	  van	  bijna	  40%	  ten	  opzichte	  van	  2018	  .	  Er	  zijn	  10	  	  nieuwe	  	  aanvragen	  
gehonoreerd.	  De	  gehonoreerde	  aanvragen	  van	  dit	  jaar	  vindt	  u	  in	  ons	  financieel	  jaarverslag	  2019.	  
Meer	  informatie	  over	  de	  inhoud	  van	  door	  ons	  ondersteunde	  projecten	  is	  opgenomen	  op	  de	  website:	  
www.fondsvoorjeugdhulp.nl.	  	  

In	  onderstaande	  wordt	  kort	  toegelicht	  welke	  acties	  zijn	  ondernomen	  om	  het	  aantal	  nieuwe	  
aanvragen	  te	  verhogen.	  	  

	  

Aandachtspunten	  2019	  	  

Jeugdhulpprijs:	  door	  en	  voor	  jongeren	  

Eind	  2017	  benaderde	  het	  Jeugd	  Innovatie	  Fonds	  ons	  bestuur	  met	  het	  verzoek	  om	  het	  vermogen	  voor	  
de	  Nationale	  Jeugdhulpprijs	  in	  beheer	  te	  nemen.	  In	  opdracht	  van	  Stichting	  Steunfonds	  Pro	  Juventute	  
heeft	  Stichting	  Alexander,	  met	  expertise	  op	  het	  gebied	  van	  jongerenparticipatie,	  de	  organisatie	  van	  
de	  Nationale	  Jeugdhulpprijs	  met	  verve	  ‘door	  en	  voor	  jongeren’	  op	  zich	  genomen.	  De	  keuze	  voor	  de	  
genomineerden	  en	  prijswinnaar	  van	  de	  Nationale	  Jeugdhulpprijs	  lag	  in	  2019	  voor	  het	  eerst	  in	  handen	  
van	  de	  jongeren	  zelf.	  We	  wilden	  daarmee	  laten	  zien	  hoe	  belangrijk	  het	  is	  om	  de	  stem	  van	  jongeren	  in	  
de	  	  professionalisering	  van	  de	  jeugdhulp	  te	  betrekken.	  	  

De	  website	  in	  een	  nieuw	  jasje	  

In	  2019	  heeft	  de	  website	  een	  nieuwe	  vormgeving	  gekregen	  en	  is	  de	  naam	  veranderd	  (van	  
www.projuventute.nl	  naar	  fondsvoorjeugdhulp.nl)	  om	  zo	  beter	  gevonden	  te	  kunnen	  worden	  en	  het	  
tij	  te	  keren	  van	  het	  dalende	  aantal	  (bij	  de	  doelstellingen	  passende)	  aanvragen.	  	  

Aanscherping	  strategie,	  doelstelling	  en	  beoordelingscriteria	  

Nadat	  we	  in	  2018	  hebben	  gewerkt	  aan	  een	  gezamenlijke	  visie	  op	  ons	  financiële	  beleid,	  hebben	  we	  in	  
2019	  gezamenlijk	  een	  geactualiseerde	  inhoudelijke	  strategie	  ontwikkeld	  die	  het	  kader	  biedt	  voor	  
aangescherpte	  doelstellingen	  en	  daaruit	  volgende	  beoordelingscriteria	  van	  nieuwe	  aanvragen.	  	  

De	  herziene	  doelstelling	  luidt	  als	  volgt:	  ‘Stichting	  Steunfonds	  Pro	  Juventute	  Nederland	  is	  er	  letterlijk	  
‘voor	  de	  jeugd’.	  Het	  fonds	  heeft	  tot	  doel	  om	  de	  situatie	  van	  kinderen	  en	  jongeren	  te	  verbeteren	  die,	  
om	  welke	  reden	  dan	  ook,	  zorg	  en	  ondersteuning	  nodig	  hebben.	  Dit	  doen	  we	  door	  een	  financiële	  
bijdrage	  te	  leveren	  aan	  initiatieven	  voor	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  problemen	  hebben	  en	  waar	  (nog)	  
geen	  passende	  oplossing	  is	  gevonden	  vanuit	  de	  reguliere	  hulpverlening.	  	  

Daaraan	  verbonden	  criteria	  voor	  de	  beoordeling	  van	  aanvragen	  zijn:	  

• Het	  initiatief	  past	  bij	  de	  doelstellingen	  van	  Stichting	  Steunfonds	  Pro	  Juventute	  Nederland.	  



• Het	  initiatief	  dient	  de	  doelgroep	  nieuw	  perspectief	  en	  kansen	  te	  bieden	  (op	  korte	  en/of	  langere	  
termijn).	  

• De	  inhoud	  en	  de	  verwachte	  opbrengsten	  zijn	  specifiek	  beschreven.	  
• Het	  initiatief	  is	  gericht	  op	  inbedding	  in	  de	  (reguliere)	  praktijk.	  
• Het	  initiatief	  wordt	  uitgevoerd	  door	  een	  betrouwbare	  en	  deskundige	  organisatie.	  
• Er	  is	  een	  communicatieplan	  voor	  de	  bekendheid	  van	  het	  initiatief	  en	  verspreiding	  van	  opgedane	  

kennis.	  
• Er	  is	  een	  degelijke	  financiële	  onderbouwing	  in	  de	  vorm	  van	  een	  gespecificeerde	  begroting.	  Co-‐

financiering	  is	  een	  voorwaarde	  voor	  toekenning.	  
• We	  geven	  de	  voorkeur	  aan	  innovatieve	  projecten	  die	  bijdragen	  aan	  duurzame	  vernieuwing	  van	  

(reguliere)	  hulpverlening.	  
• We	  richten	  ons	  met	  name	  op	  projecten	  in	  Nederland.	  
	  
We	  hopen	  en	  verwachten	  dat	  de	  aanpassing	  van	  de	  doelstelling,	  criteria	  en	  het	  actualiseren	  van	  de	  
website	  zullen	  leiden	  tot	  het	  binnenkrijgen	  van	  meer	  relevante	  aanvragen	  voor	  financiering,	  die	  ten	  
goede	  komen	  aan	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  extra	  steun	  nodig	  hebben.	  	  
	  

Werkwijze	  ongewijzigd	  

De	  werkwijze	  van	  het	  bestuur	  is	  ongewijzigd	  gebleven	  in	  2019.	  De	  agenda-‐commissie	  besluit	  of	  
nieuwe	  aanvragen	  worden	  geagendeerd	  voor	  een	  vergadering.	  Zij	  doet	  dit	  op	  basis	  van	  een	  eerste	  
beoordeling	  of	  de	  aanvraag	  past	  bij	  de	  doelstellingen	  en	  doelgroep	  waar	  het	  Steunfonds	  zich	  op	  richt.	  
Aan	  elke	  nieuwe	  aanvraag	  wordt	  een	  bestuurslid	  toegewezen	  die	  zorg	  draagt	  voor	  een	  adequate	  
afhandeling	  van	  de	  in	  de	  vergadering	  genomen	  besluiten.	  Het	  komt	  regelmatig	  voor	  dat	  de	  
aanvragende	  instantie	  eerst	  een	  aantal	  vragen	  moet	  beantwoorden	  voordat	  overgegaan	  kan	  worden	  
tot	  definitieve	  besluitvorming.	  In	  sommige	  gevallen	  krijgen	  portefeuillehouders	  mandaat	  als	  alle	  
vragen	  naar	  tevredenheid	  zijn	  beantwoord.	  In	  andere	  situaties	  wordt	  de	  aanvraag	  opnieuw	  
geagendeerd	  met	  de	  in	  de	  tussentijd	  verzamelde	  extra	  informatie	  of	  het	  advies	  van	  experts.	  Buiten	  
de	  vergaderingen	  om	  stemmen	  de	  bestuursleden	  regelmatig	  onderling	  af	  over	  dossiers	  en	  hebben	  
indien	  nodig	  overleg	  met	  contactpersonen	  van	  projecten	  of	  organisaties	  met	  wie	  het	  bestuur	  
samenwerkt.	  De	  bestuursleden	  hebben	  per	  mail	  en	  telefonisch	  contact	  om	  de	  vergaderingen	  
adequaat	  voor	  te	  bereiden	  en	  de	  besluitvorming	  over	  de	  aanvragen	  af	  te	  ronden.	  	  

	  

Vooruitblik	  2020	  

In	  2020	  zullen	  we	  reflecteren	  op	  de	  ontwikkelde	  werkwijze	  met	  de	  in	  2019	  ingevoerde	  criteria	  voor	  
de	  beoordeling	  aanvragen.	  We	  evalueren	  of	  deze	  verduidelijking,	  in	  combinatie	  met	  de	  verbeterde	  
vormgeving	  en	  toegankelijkheid	  van	  de	  website,	  leiden	  tot	  een	  verhoging	  van	  het	  aantal	  relevante	  
aanvragen.	  

We	  zijn	  voornemens	  de	  eenduidigheid	  van	  aanvragen	  te	  verhogen	  door	  het	  hanteren	  van	  een	  
voorblad	  bij	  de	  aanvragen,	  zodat	  inzichtelijker	  wordt	  wat	  de	  inhoud	  en	  omvang	  van	  de	  aanvraag	  zijn.	  
Daarnaast	  beogen	  we	  een	  werkwijze	  te	  ontwikkelen	  voor	  de	  monitoring	  van	  projecten,	  m.n.	  	  voor	  
projecten	  waarbij	  een	  substantieel	  subsidiebedrag	  (>	  20.000)	  is	  toegekend	  

Een	  punt	  van	  aandacht	  is	  de	  samenstelling	  van	  het	  bestuur.	  We	  streven	  bij	  wisselingen	  in	  het	  bestuur	  
naar	  meer	  diversiteit	  in	  de	  samenstelling	  qua	  leeftijd	  en	  achtergrond	  van	  de	  leden.	  

Hester	  Radstake	  secretaris	  


