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Het bestuur van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland is in 2021 zeven keer 
bijeengeweest. In vijf vergaderingen zijn projectaanvragen en bestuurlijke zaken besproken. Twee 
extra vergaderingen zijn besteed aan specifiek bestuurlijke zaken (inhoudelijke criteria en 
werkwijze, financiën).  
  

  

Projectaanvragen  
In totaal heeft het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute dit jaar 40 aanvragen 
besproken. Het bestuur heeft 20 aanvragen gehonoreerd, 17 aanvragen zijn afgewezen en 3 zijn 
aangehouden voor bespreking in 2022. Daarnaast zijn een aantal lopende vragen en aanvragen 
besproken.   
  

Tabel - Overzicht afgelopen jaren  

Jaar  Aantal aanvragen  Aantal toegekend  

2018  31  10 (32%)  

2019  23  10 (43%)  

2020  33  15 (45%)  

2021  40  20 (50%)  

  
We constateren dat het aantal aanvragen met ruim 20% is toegenomen. In 2021 is aan de helft 
van de projectaanvragen (een deel van de gevraagde) subsidie toegekend. Bij drie aanvragen is de 
besluitvorming nog niet afgerond; alle drie projecten zijn in principe goedgekeurd, mits aan de 

gevraagde verheldering wordt voldaan (veelal aantonen dat er sprake is van co-financiering).  
  
Redenen voor afwijzing:  

• Niet onze doelgroep, of doel, bijvoorbeeld   
o film met medewerkers in de sector, met een weinig aantoonbare bijdrage voor de 

bevordering van het welzijn/ontwikkeling onze doelgroep jongeren  
o kinderen zonder ontwikkelingsachterstanden  
o niet gericht op jongeren, maar op volwassenen  
o beoogd voor inrichtingskosten voor een locatie/bouw  

• De werkwijze/activiteiten zijn een structurele manier van werken geworden, niet als innovatief 
te kenmerken  
o hetzelfde resultaat beoogd als bij eerdere aanvragen   
o precies dezelfde training wordt geboden aan eenzelfde doelgroep als bij eerdere 

aanvragen   

• De projectactiviteiten vallen onder een andere structurele financiering  

o Valt onder reguliere financiering van het onderwijs   
o Landelijk project, dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie valt. Vaak zijn er 

meerdere redenen voor de afwijzing van een subsidie-aanvraag, bv geen co-financiering en 
geen groter bereik dan een specifieke stad.  

  
  
 
 
 
 
 



 
 

Overwegingen bij toewijzing – kenmerken van de projecten waaraan subsidie is toegekend  

• De doelgroep past bij de doelgroep van de Stichting Steunfonds Pro Juventute: bijvoorbeeld 
kinderen van gedetineerden; versterken van situatie kansarme gezinnen/kinderen; 
ongedocumenteerde jongeren  

• Het project werkt met ervaringsdeskundigen  

• Het project heeft goede contacten in het veld (zorg, hulpverlening, justitie), zodat beoogde 
resultaten verspreid worden  

• Soms is een project een ‘sympathiek’ project, het voldoet niet geheel aan de criteria maar is wel 
een zinvolle activiteit: bijvoorbeeld een kleine bijdrage voor een film van een 

ervaringsdeskundige over huiselijk geweld   

• De aard van de gesubsidieerde activiteiten is divers: film/documentaire; de ontwikkeling van 
een methodiek; assessment-instrument; (ontwikkelingsbevorderende) activiteiten voor kinderen 
uit onze doelgroep  

  

  
Projectenaanvragen voor activiteiten in buitenland   
Vier projectaanvragen hadden betrekking op activiteiten in het buitenland. Van deze vier 
aanvragen zijn er drie toegekend en is er een afgewezen. Het afgewezen project betrof niet onze 
doelgroep.   
  
  

Structurele ondersteuning: Nationale Jeugdhulpprijs en Mulock Houwer lezing  
We zijn betrokken geweest bij de activiteiten die de Stichting Steunfonds Pro Juventute (mede) 
financiert: de tweejaarlijkse Nationale Jeugdhulpprijs en de jaarlijkse Mulock Houwerlezing.   
  

Nationale Jeugdhulpprijs  
De Nationale Jeugdhulpprijzen worden iedere twee jaar uitgereikt aan bijzondere en veelbelovende 

projecten en initiatieven die zich richten op jongeren binnen de jeugdhulp. Net als in 2019 was de 
organisatie in handen van jongeren, hierbij ondersteund door Stichting Alexander. Het thema dat 
de jongeren afgelopen jaar geselecteerd hadden was: ‘How to: Volwassen worden?”. Hoe doe je 
dat eigenlijk, volwassen worden? En wat komt daar allemaal bij kijken? Er waren 10 inzendingen, 
waarvan er zes op de shortlist terecht zijn gekomen. De uitreiking van de Nationale 
Jeugdhulpprijzen kon helaas niet fysiek plaatsvinden. Stichting Alexander heeft met de 
organiserende jongeren een goed alternatief plan gemaakt: met een bus en een filmploeg naar de 

prijswinnaars, met een op beeld opgenomen toespraak door de voorzitter van Stichting PJ. 
Stichting JIM (Jouw ingebrachte mentor) heeft de juryprijs gewonnen, de Stichting Amarant met 
‘Dit ben ik” won de publieksprijs. St. Alexander heeft een film gemaakt van de uitreiking. In 2022 
zal het bestuur de werkwijze opnieuw evalueren: hoe is het bereik van de doelgroep, de werving 
van projecten en de verhouding kosten-baten.   
  
  

Mulock Houwerlezing  
Op 18 november 2021 is de tiende Mulock Houwer-lezing georganiseerd. Dr. Bert Wienen, van het 
lectoraat Jeugd van de Hogeschool Windesheim heeft de lezing gehouden. In verband met de 
corona-pandemie vond het online plaats. De titel luidde: Nieuw kinderrecht: het recht om te falen. 
Kinderarbeid in Nederland in de 21e eeuw – en hoe we die afschaffen. De lezing ging over de 
huidige prestatie-samenleving, die maakt dat jongeren zich als het ware gedwongen voelen te 

werken aan de beste versie van zichzelf. Een aantal jongeren lichtte in een kort portret van henzelf 
toe wat dat betekent voor hun leven. De lezing is gepubliceerd en ook beschikbaar op You tube. 
Daar is de lezing meer dan 6000 keer bekeken. Dit betekent dat het bereik op deze manier heel 
goed is.  
  
  
  

 
 



 
Aandachtspunten 2021  

  
Covid-19 pandemie  
Voor het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute heeft de Covid-19 pandemie ook in 
2021 enige invloed gehad. Zo zijn veel vergaderingen digitaal gehouden, en heeft het bestuur 
alleen digitaal met enkele jongeren, betrokken bij de organisatie van de Nationale   
  
Jeugdhulpprijs, kennis gemaakt. Ook een kennismakingsgesprek met een potentieel nieuw 

bestuurslid vond digitaal plaats.  
  
Lopende projecten liepen soms vertraging in de uitvoering op door de pandemie. Het bestuur heeft 

ingestemd met verzoeken voor een langere doorlooptijd van die projecten.  
  
  

Werkwijze bij het behandelen van projectaanvragen  
In 2020 is afgesproken te werken met portefeuillehouders en mede-beoordelaars. Alle 
projectaanvragen worden toebedeeld aan een 1e beoordelaar (portefeuillehouder) en een mede-
beoordelaar. Zij bereiden een advies op de aanvraag voor ten behoeve van de 
bestuursvergadering. Alle projectaanvragen worden met het voorbereide advies in de 
bestuursvergadering besproken en gevolgd.  
  

In 2021 is een dagelijks bestuur (DB) ingesteld, bestaande uit de voorzitter, de bestuurssecretaris 
en het secretariaat. Het DB bereidt de vergaderingen voor: maakt de agenda en wijst 
portefeuillehouders en mede-beoordelaars toe aan elke projectaanvraag, houdt overzicht over 
functioneren van de Stichting.   
  

  
Inhoudelijke criteria  

Enkele inhoudelijk beoordelingscriteria zijn in 2021 in een afzonderlijke bestuursvergadering 
besproken, o.a. hoe om te gaan met aanvragen uit het buitenland en met projecten die 
‘sympathiek’ zijn maar niet geheel aan de doelgroep/doelstelling voldoen. Het bestuur heeft 
besloten ook voor dergelijke projecten budget beschikbaar te stellen.  
  
  

Samenstelling bestuur en secretariaat  
In het bestuur hebben enkele wisselingen plaatsgevonden.   
Helaas is de medewerkster die jarenlang het secretariaat verzorgde in 2021 na een ziekte 
overleden. Het bestuur memoreert met dankbaarheid haar jarenlange inzet voor de Stichting. Het 
bestuur is verheugd dat de secretaris a.i. zijn werkzaamheden voor de Stichting wil continueren.  
Twee bestuursleden (onder wie de voorzitter) hebben hun werkzaamheden beëindigd i.v.m. hun 
drukke privé- en werksituatie. Een nieuw lid is toegetreden. Uit de zittende leden is een nieuwe 

voorzitter gekozen.  

  
  
Statuten  
De Statuten zijn geactualiseerd en vastgesteld.  
  
  

SharePoint/digitalisering  
De werkgroep SharePoint heeft een ervoor gezorgd dat de stichting PJ beschikt over een eigen 
Microsoftpakket voor non-profit organisaties. Het is geïmplementeerd met externe ondersteuning. 
Het resultaat:   

o Een Pro Juventute e-mail account voor elk bestuurslid  
o Webvergaderingen met chatfunctie  

o Digitaal beschikbare vergaderstukken  
o Digitaal archief van bestuurlijke afspraken en van behandelde projectaanvragen  

  



  

  

 
 
Vooruitblik 2022  
Het bestuur zal in 2022 aandacht besteden aan een te ontwikkelen marktstrategie om de 
bekendheid van de stichting te vergroten. Onderdeel daarvan zal zijn om de inhoud en de 
effectiviteit van de site te verbeteren.   
  

Het bestuur behandelt nu projectaanvragen op initiatief van aanvragers. Het bestuur zal in 2022 
een proactieve opstelling hanteren, bij door bestuursleden gesignaleerde knelpunten actief een 
organisatie uitnodigen een projectaanvraag in te dienen.  

  
Een gestructureerde werkwijze om projecten te monitoren, ondersteund door een rappel-systeem, 
zal ontwikkeld worden.  
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