
 

Schipholweg 97 

2316 XA Leiden 

www.veiligetoekomst.nl 

 

 

Aan:       Directeuren Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang    

Datum:   26 november 2018 

Betreft:   Programma Veilige Toekomst, subsidiemogelijkheid kinder- en jongerenparticipatie 

 

Geachte directeur,  

 

Sinds 3 jaar werken de Federatie Opvang en Stichting Kinderpostzegels samen aan de uitvoering 

van het programma Veilige Toekomst, een programma voor kinderen in de vrouwen- en de 

maatschappelijke opvang. Dit programma is door Adessium Foundation mede mogelijk gemaakt. 

Ons gezamenlijk doel is om kinderen in de vrouwen- en maatschappelijke opvang te ondersteunen 

bij het verwerken van hun ervaringen. Vanuit dit programma wordt er vanaf november 2018 de 

mogelijkheid geboden aanvragen in te dienen voor nieuwe projecten voor kinder- en 

jongerenparticipatie.  

 

  Subsidiemogelijkheid Kinder- en jongerenparticipatie in de opvang    

Als vervolg op de brochure ‘Samen sterker, inspiratiebrochure over jongerenparticipatie in de 

opvang’ waarvan u in oktober j.l. een aantal exemplaren mocht ontvangen, bestaat nu de 

mogelijkheid om eenmalig aanvragen in te dienen voor nieuwe projecten. Met het openen van deze 

mogelijkheid willen we graag handen en voeten geven aan het verbeteren van de stem van kinderen 

en jongeren, zodat de kwaliteit van de opvang voor hen verbetert.  

 

U kunt vanaf heden tot 1 mei 2019 een aanvraag indienen ten behoeve van nieuwe projecten voor 

kinder- en jongerenparticipatie in uw opvang. Het budget is beperkt en wie het eerst komt, wie het 

eerst maalt. Onze voorkeur gaat uit naar nieuwe projecten in instellingen die tot op heden geen 

activiteiten op dit terrein organiseren. Het dient te gaan om echte participatie voor en door kinderen 

en jongeren die de situatie in de opvang voor zichzelf of anderen willen en kunnen veranderen.  

 

In de brochure ‘Samen sterker, inspiratiebrochure over jongerenparticipatie in de opvang’ op pagina 

67 staat een aanbod van de Jongeren voor een veilige Toekomst om u daarbij te helpen. De kosten 

van de inzet van Jongeren voor een Veilige Toekomst en hun begeleiding komen niet voor uw 

rekening. Voor de activiteitenkosten binnen uw locatie is deze subsidiemogelijkheid bedoeld.  
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We hanteren de volgende maximumbedragen per aanvraag:   

 €10.000 per vestiging én 

 € 500 per deelnemend kind in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.  

Minimaal bedrag € 1.000. Voor aanvragen voor een lager bedrag adviseren wij u de mogelijkheden 

te bekijken via www.ikbengeweldig.nl .  

 

Kosten die in aanmerking komen voor financiering:  

 Activiteitenkosten; 

 Inhuur externe expertise (niet zijnde Jongeren voor een Veilige Toekomst).  

 

 

 Weging 
Kinderpostzegels en Adessium Foundation wegen de ingediende aanvragen naar kwaliteit, 

compleetheid en noodzaak. In de beoordeling van aanvragen speelt Jongeren voor een Veilige 

Toekomst een rol. Aandachtspunten daarbij zijn: 

 

 Op vestigingsniveau, met een voorkeur voor vestigingen die nog geen activiteiten op het 

gebied van kinder- en jongerenparticipatie kennen;  

 Het project is nieuw voor de vestiging;  

 Het project is vormgegeven i.s.m. kinderen en/of jongeren en de doelen voor de instelling 

en voor de kinderen/jongeren zijn expliciet besproken met elkaar; 

 Het dient te gaan om daadwerkelijke participatie in beleidsvorming; 

 De werkvorm dient afgestemd te zijn op de leeftijdsgroep en creatieve en sportieve 

werkvormen zijn welkom; 

 Continuïteit en uren van een intern begeleider dienen geregeld te zijn. 

 

NB.  Bij de beoordeling van de financieringsaanvragen is de Federatie Opvang niet betrokken. 

 

 

Aanvraag 

Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier, een begrotingsformat vergezeld van eventuele 

offertes en een aantal benodigde bijlagen (het overzicht vindt u op het aanvraagformulier). U kunt 

uw aanvraag tot 1 mei 2019 indienen. Bij het indienen van de aanvraag mag het project nog niet 

van start zijn gegaan. 

 

De stukken kunt u mailen naar aanvraag@kinderpostzegels.nl, onder vermelding van ´Aanvraag 

Kinder- en Jongerenparticipatie Opvang´. Kinderpostzegels zal binnen een maand een reactie sturen 

en streeft ernaar de beoordelingsprocedure binnen twee maanden af te ronden.  

 

http://www.ikbengeweldig.nl/
mailto:aanvraag@kinderpostzegels.nl
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  Vragen 

De aanvragen worden in behandeling genomen door programmacoördinator Edith van den Akker 

van Kinderpostzegels. Heeft u vragen over uw aanvraag of de procedure, dan kunt u contact met 

haar opnemen via e-mailadres e.van.den.akker@kinderpostzegels.nl of telefoonnummer 071-

5259851 (op maan-, dins- en donderdagen bereikbaar).   

 

 

 

 Voor vragen over het programma Veilige Toekomst in het algemeen of de belangenbehartiging, 

kunt u contact opnemen met Johan Gortworst van de Federatie Opvang via 06 - 23091312 of 

j.gortworst@opvang.nl.  

 

 

We kijken uit naar een constructieve samenwerking en positieve uitkomsten voor de kinderen die 

verblijven in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Johan Gortworst     Marian van Teeffelen  

Federatie Opvang    Stichting Kinderpostzegels  

Senior beleidsadviseur    Programmacoördinator Veilige Toekomst 
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