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Vrĳ willigers
De vrĳ willige coaches en maatjes zĳ n het grote kapitaal zĳ n van NDC. Zĳ  verbin-
den zich met de (ex)asielzoekers. Zĳ  maken mogelĳ k wat onmogelĳ k lĳ kt. NDC 
motiveert en inspireert, maar bovenal faciliteert NDC ontmoeting. De vrĳ willigers 
van NDC staan steeds meer centraal in de activiteiten. NDC heeft in 2015 daarom 
een vrĳ willigers beleid ontwikkeld, gedragscodes en handboeken gemaakt voor 
de vrĳ willigers en professionals. 

Verduurzaming
Verduurzaming van de aanpak Ondernemen in je Eigen Toekomst kan alleen 
als NDC zich lokaal verankert. Omdat de vrĳ willige coaches en maatjes zo’n 
belangrĳ ke rol spelen, ontwikkelt de aanpak zich richting het opzetten van 
caring-communities rondom een centrum. Verduurzaming blĳ ft in 2015 het 
belangrĳ kste punt binnen de organisatie-ontwikkeling van NDC.

Personeel
In 2015 werkte een klein team van 9,2 fte onder leiding van zakelĳ k leider Margriet 
 Stuurman en artistiek leider Bright Richards. Daarnaast was er een actief, betrokken 
en inhoudelĳ k bestuur dat alleen een vrĳ willigersvergoeding voor onkosten  ontving.

Effect impactmeting
In 2015 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect naar 
‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’. 88% van de geïnterviewde jongeren laat 
een grote verbetering zien op zowel veerkracht als sociale steun.

Handboeken
In 2015 ontwikkelde NDC de volgende handboeken: ‘Ondernemen in je eigen 
toekomst’, Coach Handboek, Maatje Handboek en ‘As I left my fathers house’ 
waarin de trajecten uitgebreid beschreven worden.

Onze partners:

BELEID EN ORGANISATIE

In 2015 won New Dutch Connections Appeltjes van Oranje! Het thema was: 
‘Beter voor elkaar!’. Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds 
jaarlĳ ks sociale initiatieven die op succesvolle wĳ ze groepen mensen verbinden. 
Op 21 mei reikte Hare Majesteit Koningin Máxima de Appeltjes uit op Paleis 
Noordeinde in Den Haag.

Op de Talentenmarkt van 9 juni kwam Hare Majesteit Koningin Máxima als 
verrassing langs, zĳ  werd rondgeleid door oprichters Bright Richards en Margriet 
Stuurman. Bĳ  iedere talentenhoek maakte ze een praatje met de deelnemers van 
het traject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ en de alumni. Later die dag werd 
het Toekomstdiner voor de jongeren uit het AZC in Overberg afgetrapt door 
niemand minder dan Foppe de Haan en staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie Klaas Dĳ khoff. 
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In 2016 en 2017 wil NDC 8 ToekomstAcademies opzetten door heel Nederland 
en 1000 vluchtelingenjongeren een ontwikkelingstraject aanbieden. 

Zo wordt er binnenkort gestart in Rotterdam, Eindhoven, Amersfoort, Amsterdam 
en Den Haag. Na 2017 wil NDC in alle grote steden een ToekomstAcademie, zodat 
duizenden vluchtelingenjongeren hun talenten weer in kunnen zetten in de 
maatschappĳ , waar ook ter wereld.

Meer informatie
Wilt u verhalen lezen, fi lmpjes kĳ ken of meer informatie? 
Kĳ k dan op www.newdutchconnections.nl
Daar kunt u ook het gehele jaarverslag vinden.

(Ex) asielzoekers zĳ n ondernemende mensen met een droom. Daar willen ze 
hard voor werken. New Dutch Connections geeft hen de juiste middelen om hun 
talenten in te zetten.

Stichting New Dutch Connections (NDC) is een netwerkorganisatie van 
 vrĳ willigers die jonge (ex) asielzoekers tot 30 jaar ondersteunt hun talenten 
te ontwikkelen en in te zetten in de maatschappĳ .

New Dutch Connections speelt in op een groot actueel probleem. Nu de opvang 
van de grote stroom asielzoekers van 65.000 per jaar relatief goed geregeld is, 
wordt de echte maatschappelĳ ke uitdaging duidelĳ k. De meeste asielzoekers 
komen uit Syrië of Eritrea en krĳ gen bĳ na allemaal een tĳ delĳ ke verblĳ fsvergunning 
voor 5 jaar. Ongeveer 65% van deze asielzoekers is onder de 30 jaar. 
Gemiddeld wonen ze 2 jaar in een AZC, waar zĳ  geïsoleerd leven met een 
(grotendeels) lege agenda. 

NDC heeft een duidelĳ k antwoord op deze maatschappelĳ ke uitdaging. We bieden 
deze jongeren het 4 maanden durende ontwikkeltraject Ondernemen in je Eigen 
Toekomst (OIET). Op basis van hun talent en passie bouwen ze een netwerk op 
gericht op hun economische participatie. Hierdoor wordt hun isolatie doorbroken, 
hun welzĳ n vergroot en de tĳ d dat ze in het centrum verblĳ ven, ingevuld richting 
sociale en economische participatie. NDC werkt hierbĳ  nauw samen met het bedrĳ fs-
leven, onderwĳ s en vrĳ willigers. In 2015 doorliepen jongeren in het AZC in Overberg, 
Drachten, Amersfoort en Utrecht het traject Ondernemen in je Eigen Toekomst.

Met Ondernemen in je Eigen Toekomst’ gaan vluchtelingenjongeren aan de slag 
met vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik worden’ en ‘wie kan ik inzetten 
voor mĳ n ontwikkeling’. Ze ontwikkelen vaardigheden, zoals het schrĳ ven van een 
toekomst- of carrièreplan, worden getraind in presentatie en interculturele 
communicatie. Ook maken ze kennis met verschillende bedrĳ ven en beroeps-
groepen en maken een persoonlĳ ke fi lm in hun toekomstige werkomgeving. 

NDC koppelt deze vluchtelingenjongeren aan een coach en maatje. Dit nieuwe 
netwerk ondersteunt de jongeren in hun persoonlĳ ke en professionele ontwikke-
ling. NDC organiseert verschillende activiteiten waar zĳ  zichzelf kunnen presen-
teren en Nederlanders ontmoeten. Zo worden ze (economisch) zelfredzamer.
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Na het succesvolle ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ wil NDC via de 
ToekomstAcademie een continue vorm van training voor jonge vluchtelingen 
opzetten. Daarom startte NDC in 2015 pilots in Utrecht en Groningen. 
In de ToekomstAcademie ontwikkelen en ontdekken vluchtelingenjongeren 
hun talenten en vaardigheden via workshops, excursies of snuffelstages.  

Brede doelgroep
Van alleen jongeren tussen de 15 en 25 jaar in procedure in een opvanglocatie 
bedient NDC in 2014 ook uitgeprocedeerde jongeren in dezelfde leeftĳ dsgroep. 
In 2015 heeft NDC een derde leeftĳ dscategorie toegevoegd: de jongvolwassenen 
van 25 tot 30 jaar. Binnen de vluchtelingenketen is deze groep totaal vergeten. 
Er is geen enkel ondersteunend aanbod richting activiteiten/werk en onderwĳ s. 
Ze zĳ n in de kracht van hun leven, maar kunnen nauwelĳ ks een kant op door de 
beperkingen binnen het centrum en de isolatie waarin ze zich bevinden. 

Dromen en ambities
De belangrĳ kste punten rondom opschaling zĳ n: het opzetten van een Opleiding 
Community-Makers ToekomstAcademie, het uitwerken van het organisatiemodel 
van de werkorganisatie en het opzetten van de Stichting Ik word 18, die de 
jongeren ook fi nancieel kan ondersteunen bĳ  hun ontwikkeling. Hierdoor wordt 
het mogelĳ k om het concept van de ToekomstAcademie schaalbaar te maken en 
duurzaam te laten wortelen. 

TOEKOMSTACADEMIE
Hierbĳ  een greep uit de activiteiten in 2015.

Talentenmarkt/Toekomstdiners
Binnen de trajecten in Deventer, Utrecht, Overberg en Drachten werden er 
succesvolle, bruisende maar ook ontroerende Toekomstdiners georganiseerd. 
Tĳ dens de diners werden de persoonlĳ ke fi lms van de jongeren vertoond, 
waarin ze hun talenten presenteren en carrièredroom laten zien.

Benefi etavond vluchtelingenwerk
Op 11 december werd de benefi etavond voor VluchtelingenWerk en New Dutch 
Connections in de ACU in Utrecht gehouden. Deze avond werd georganiseerd 
door studenten van de Hogeschool Utrecht. Er was muziek van Stontjie Reggae 
Crew en een voorstelling van NDC.

Bevrĳ dingsfestival
Bright Richards sprak op het bevrĳ dingsfestival in Wageningen een grote groep 
Nederlandse en Canadese studenten toe. 

As I Left My Father’s House
Sinds 25 januari 2009 speelt New Dutch Connections ‘As I Left my Father’s 
House’.  Deze performance gaat over de langjarige gevolgen van oorlog en de 
pĳ n die elke vluchteling voelt. Het is een op waarheid gebaseerd toneelstuk met 
vlucht verhalen van migranten. Hierbĳ  wordt geput uit verhalen van de profeten 
uit de drie religies. 

De Liefde voor Vrĳ heid
In 2015 werd artistiek leider Bright Richards steeds vaker door bedrĳ ven, scholen 
en organisaties gevraagd performances te geven. Deze performances ‘De Liefde 
voor Vrĳ heid’ zĳ n op maat en worden aangepast aan de doelgroep.

ACTIVITEITEN 2015

GROEI IN CĲ FERS

2012 2013 2014 2015

aantal gemeentes/locaties 0 3 7 4

aantal jongeren 20 105 147 191 

aantal vrijwilligers 144 485 234 335

aantal stagiaires 1 14 20 37

aantal medewerkers 3 8 13 15

aantal publiek 5400 8320 5280 12595

aantal ailmfh 36 64 16 27

media print ? 5 22 25

media optreden tv ? 2 4 6

2015

  EU fondsen  
  € 268.364  

  Uitkoopsommen  
  € 67.135  

  Private fondsen_
  € 286.839_

  Donaties_
  € 14.486_   

Exploitatierekening 2015 2015 Begroting 2015 2014
€ € €

Baten
Publieksinkomsten (6) 67.135 62.890 78.085
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen (7) 268.364 139.956 273.397
Overige bijdragen uit private middelen (8) 301.324 447.981 189.084

636.822 650.827 540.566
Lasten
Beheerslasten materieel (9) 79.403 61.577 53.249
Activiteitenlasten personeel (10) 438.407 417.850 434.568
Activiteitenlasten materieel (11) 123.121 171.400 84.859

640.931 650.827 572.676
Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering -4.109 - -32.110
Saldo rentebaten/-lasten (12) 449 - 749
Exploitatieresultaat -3.660 - -31.361

Bestemming exploitatieresultaat:
Toevoeging aan de algemene reserve -3.660 -6.537
Toevoeging aan de bestemmingsreserve - -7.277
Toevoeging aan de continuïteitsreserve - -17.547

-3.660 -31.361

Balans per 31 december 2015 2014
(na resultaatverdeling) € € €
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Vervoersmiddelen 7.122 3.681
Apparatuur 975 1.329

8.097 5.010
Vlottende activa
Vorderingen (2)
Debiteuren 5.838 25.518
Nog te ontvangen fondsen 1.372.005 356.052
Belastingen 20.730 3.834
Overige vorderingen 10.485 2.095
Overlopende activa 24.073 2.479

1.433.131 389.978

Liquide middelen (3) 886.859 180.699
2.328.087 575.687

Balans per 31 december 2015 2014
(na resultaatverdeling) € € €
Passiva

Kapitaal (4)
Algemene reserve 7.231 -3.649
Bestemmingsfonds - 14.540
Continuïteitsreserve - -

7.231 10.891
Kortlopende schulden (5)
Crediteuren 34.680 16.552
Vooruit ontvangen fondsen 2.244.377 512.767
Loonheffi ng 10.683 8.837
Reservering vakantiegeld 9.779 7.421
Overige schulden 21.337 19.219

2.320.856 564.796
2.328.087 575.687

New Dutch Connections heeft de ANBI-status
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