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Oproep1: Doe een aanvraag voor ‘Gezinnen aan zet!’ 
 
Heb jij (plannen voor) een initiatief dat gezinnen, ouders of kinderen in een kwetsbare situatie2 
helpt? Zorg jij dat hun stem gehoord wordt? En kun je hierbij extra geld of kennis gebruiken? 
Sluit je dan aan bij het programma Samen Kansrijk en Gezond van FNO. 
 
SAMEN KANSRIJK EN GEZOND 
Schulden en andere geldzorgen, tobben over je toekomst en die van je kinderen, 
eenzaamheid, een te klein huis… Dit soort problemen maken dat je je minder gezond voelt. 
Samen Kansrijk en Gezond doet er alles aan om deze gezondheidsverschillen voor gezinnen in 
kwetsbare situaties weg te werken. Dat doen we tien jaar lang, tot 2030. 

Ons doel? Dat het voor je gezondheid en voor de kansen die je krijgt niet meer 
uitmaakt uit welk gezin je komt. We zijn al in een paar gebieden gestart en zijn nog steeds hard 
aan het groeien. 
 
GEZINNEN AAN ZET! 
In 2023 werken we graag samen met initiatiefnemers om gezinnen in kwetsbare situaties meer 
stem te geven. Als je ook wil meedoen met ons programma vinden wij het daarom belangrijk 
dat je de gezinnen om wie het gaat vanaf het begin betrekt bij je project. Want meer ervaren 
gezondheid begint bij aansluiten bij wat gezinnen zelf nodig hebben. 

Doe je mee aan een project dat gezinnen in een kwetsbare situatie bij elkaar brengt, 
betrekt en meer stem geeft? Denk je dat dat nog beter kan? Wil je bijvoorbeeld meer gezinnen 
bereiken, of zou je meer kunnen doen? Denk je dat er nog niet genoeg geluisterd wordt naar 
wat gezinnen nodig hebben en heb je daar ideeën voor? Dan zijn we op zoek naar jou. 
 
WAT KUNNEN WIJ VOOR JE DOEN? 
Samen Kansrijk en Gezond biedt initiatieven ondersteuning in de vorm van geld, kennis en ons 
netwerk. Je kunt een aanvraag indienen voor maximaal € 20.000. Daarbij geldt dat je maximaal 
80% van het benodigde bedrag kan aanvragen bij Samen Kansrijk en Gezond. 
 

Rekenvoorbeeld: Stel je hebt voor jouw project € 18.000 nodig. Bij Samen Kansrijk en Gezond kun je 

80% van dit bedrag aanvragen. Dat betekent dat je bij ons maximaal € 14.400 aanvraagt. De rest 

moet je zelf regelen. Dit kan bijvoorbeeld met andere subsidies of door vrijwillige inzet: je kunt dan 

de uren die je aan je project besteedt opvoeren voor de overige 20%. 

 
Het totaal beschikbare budget binnen deze oproep is € 400.000. Naast financiële 
ondersteuning, horen we graag wat je verder nodig hebt om de stem van gezinnen te 
versterken in jouw dorp, wijk of buurt. 
 
HOE DOE JE MET ONS MEE? 
Om mee te doen, doe je een aanvraag in het portaal van FNO. Dit kan vanaf nu tot 15 april 
2023. Wil je geen aanvraag doen, maar wel aanhaken voor bijvoorbeeld informatie, lobby of 
communicatie: laat het vooral weten. 

 
1 Oproep tot het insturen van aanvragen: ook wel ‘call’ genoemd. 
2 Een huishouden waar ten minste één ouder/verzorger en één kind samenleven, met meervoudige 
problematiek op het gebied van geld, onderwijs, werk en/of welzijn. 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/samen-kansrijk-en-gezond/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/samen-kansrijk-en-gezond/activiteiten-overzicht/?fwp_activiteit_programma=samen-kansrijk-en-gezond
https://portal.fnozorgvoorkansen.nl/
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Een aanvraag moet hieraan voldoen: 

• Gezinnen: Jouw aanvraag is door of met gezinnen geschreven. Je maakt duidelijk hoe 
jouw initiatief op de lange termijn de stem van gezinnen versterkt. En je beschrijft 
hoeveel gezinnen je bereikt met je project. 

• Organisatie: Je licht toe hoe je het project organiseert en met wie. Je geeft een beeld 
van welke partijen betrokken zijn en wie wat doet. Wat is bijvoorbeeld de rol van 
gezinnen in kwetsbare situaties? 
Je kunt alleen een aanvraag indienen vanuit een organisatie, zoals een stichting of een 
vereniging, eventueel nog in oprichting. Je kunt ook een samenwerking aangaan met 
een stichting of vereniging in je buurt. Heb je hier vragen over? We helpen je graag. 

• Gebied: Je beschrijft in welk gebied (gemeente, dorp, wijk...) je actief bent en hoeveel 
gezinnen in een kwetsbare situatie hier ongeveer wonen. 

• Looptijd: Je vraagt subsidie aan voor 1 jaar. 
• Begroting: Je voegt een heldere begroting en financieringsplan toe. Het 

maximumbedrag dat je kunt aanvragen is € 20.000. Hierbij geef je aan wat je zelf en/of 
anderen investeren in je project. Want je kunt maximaal 80% van het benodigde 
bedrag bij ons aanvragen. Je gebruikt ons format voor je begroting. Heb je hier vragen 
over? We helpen je graag. 

• Je voorstel is maximaal 2 A4 lang (exclusief begroting en financieringsplan). 
• Je bent bereid je aanvraag verder toe te lichten als we daarom vragen. 
• Bij toekenning van je aanvraag doe je mee met twee bijeenkomsten van Samen 

Kansrijk en Gezond. Om andere projecten te leren kennen en elkaar te inspireren. 
• Na afloop van de subsidieperiode schrijf je een korte, inhoudelijke eindrapportage en 

financiële verantwoording van de subsidie. 
 
Een handleiding voor ons aanvraagportaal vind je op onze website. Bij het indienen van een 
aanvraag ga je akkoord met de algemene subsidievoorwaarden en privacyverklaring van FNO. 
 
WAT GEBEURT ER NA JE AANVRAAG? 
Alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden leggen we voor aan ons Gezinspanel. Als zij 
vinden dat jouw project de stem van gezinnen voldoende versterkt, geven zij een positief 
advies aan de directeur/bestuurder van FNO. Zij besluit tot toekenning of afwijzing van 
subsidie. Als er onvoldoende geld is voor alle passende aanvragen, kijken we naar welk project 
het beste bij ons programma past. 

Je hoort voor 1 juni 2023 of je aanvraag is toegekend of afgewezen. We bellen je altijd 
over dit besluit, ook als je aanvraag is afgewezen. Je krijgt ook een officiële toekennings- of 
afwijzingsbrief. 
 
VRAGEN? 
Weet je nog niet of jouw idee of project past bij deze oproep? Vind je het lastig om te 
bedenken wat je nodig hebt? Heb je hulp nodig bij het indienen van je aanvraag? Denise en 
Matthijs helpen je graag. 
 
Denise      Matthijs 
06 - 408 283 88     06 - 423 456 13 
denise.filippo@fnozorgvoorkansen.nl   matthijs.zwier@fnozorgvoorkansen.nl  

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2021/02/Format-begroting-SKG-feb-2021.xlsx
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding-FNO-webportaal.pdf
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/subsidievoorwaarden-fno/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/privacyverklaring-fno/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/samen-kansrijk-en-gezond/panel-ervaringsdeskundigen/
mailto:denise.filippo@fnozorgvoorkansen.nl
mailto:matthijs.zwier@fnozorgvoorkansen.nl

