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New Dutch Connections 



As I Left My Father’s House 



Ondernemen In je Eigen Toekomst 



Coaching-programma 



New Dutch Connections NU (2013) 

Project Menskracht Begroting 

AILMFH fase 2 
(60 lokale projecten) 

6 freelancers (cast/crew) 
1 uitvoerend producent (3dpw) 
1 marketing manager (3dpw) 
1 kwartiermaker Oost (2dpw) 
2 vaste stagiaires 
(60 initiatief groepen 
600 vrijwilligers) 

300.000 euro 
- Landelijke Fondsen 
- Lokale fondsen 
- Donaties 

Pilot OIET voor (ex) AMA’s, 
slachtoffers van mensenhandel en 
jongeren tot 25 jaar in de Opvang 
(Oude Pekela, Assen, Drachten) 

Kwartiermaker Noord (3dpw) 
1 PW-medewerker (2dpw) 
1 trainer (2-3 dpw) 
3 freelancers 
8 stagiaires 
30 vrijwillige coaches 

183.000 euro 
- EVF 
- St. Doen 

Groeiprogramma  Zakelijk Leider (1dpw) 
Artistiek Leider (1dpw) 

50.000 euro Oranjefonds 

NDC algemeen (indirect) Artistiek Leider (4 dpw) 
Zakelijk Leider (4 dpw) 
Communicatiemedewerker (3 
dpw) 
Administratieve kracht (o,5 dpw) 



New Dutch Connections (2014-2015) 
gerealiseerd 

Project Menskracht Begroting 

Act4YourLife in  
Noord:  
(OP, Drachten, Assen) 
Oost:  
Arnhem, Deventer 

Voor 120 jongeren (8 trajecten): 
1 projectdirecteur (1 dpw) 
1 projectleider (2 dpw) 
2 regio-coördinatoren (elk 3 dpw) 
2 PW-medewerkers (elk 4 dpw) 
4 freelance-trainers 
120 stagiaires 
120 vrijwillige coaches 
120 elders 

660.000 euro 
- Europees Vluchtelingen Fonds 
- VSB-fonds 
- Kleine lokale fondsen 

Groeiprogramma Zakelijk Leider (3dpw) 100.000 euro Oranjefonds 

Handboek OIET 1 projectleider (0,1 dpw) 
1 projectmedewerker (1dpw) 

24.970 euro ZonMW 

NDC algemeen (indirect) Artistiek Leider (4 dpw) 
Zakelijk Leider (2 dpw) 
Communicatie-medewerker (3dpw) 
Administratieve kracht (1 dpw) 
Bestuur (vrijwillig) 
Ontwikkelteam OIET (vrijwillig) 



New Dutch Connections (2014-2015) 
in de planning/aangevraagd 

Project Menskracht Begroting 

OIET uitgeprocedeerde 
jongeren 
(regio Noord) 

Voor 40 jongeren (2 trajecten) 
1 projectdirecteur (1 dpw) 
1 regio-coördinator (1 dpw) 
1 PW-medewerkers (2 dpw), 2 freelance-
trainers 
40 stagiaires, 40 vrijwillige coaches 

200.000 euro 
- Europees Terugkeer Fonds 
- Kinderpostzegels 

OIET migranten jongeren 
(regio Oost) 

Voor 40 jongeren (2 trajecten) 
1 projectdirecteur (1 dpw) 
1 regio-coördinator  (1 dpw) 
1 PW-medewerkers (2 dpw) 
2 freelance-trainers 
40 stagiaires, 40 vrijwillige coaches 

200.000 euro 
- Europees Integratie Fonds 
- Lokale fondsen 

NCC Noord (2) en Oost 1 regio-coördinator   
(1dpw extra per NCC) 

25.000 euro per NCC  
(Oranjefonds en Skanfonds) 

AILMFH fase 3 
(40 projecten op scholen)  

1 projectdirecteur (1dpw) 
1 uitvoerend producent (3dpw) 
3 stagiaires 
5 acteurs en muzikanten 
1 crew 

183.000 euro 
(Kinderpostzegels, Vfonds) 



Regionalisatie NDC 
 

• De verduurzaming van onze aanpak ligt in het New Connection Centrum 
(NCC):  de uitvalsbasis voor de jongeren (ongeacht hun status) en de 
vrijwilligers (coaches en stagiaires) en zorgt dat de inspanningen van NDC ook 
een blijvend regionaal gezicht krijgen.  
 

• NCC is een ontmoetingsplek waar kennis gedeeld wordt gericht op 
maatschappelijke participatie, waar dan ook ter wereld. 
 

• Vanuit het NCC worden regionale trainers, vrijwilligers, stagiaires betrokken 
bij de trajecten, nieuwe netwerken (en bedrijfsleven) benaderd om zich in te 
zetten voor de jongeren, lokale en regionale media en politiek benaderd om 
zich in te zetten voor de jongeren, lokaal draagvlak gecreëerd bij (religieuze) 
gemeenschappen.  

 
• Lokale partnerschappen zorgen voor lokale verankering, ontwikkeling en 

vernieuwing. Lokaal worden nieuwe doelgroepen voor het traject OIET 
geënthousiasmeerd. 



Kritische succesfactoren 
 

• Personeel 
- Vervangen Bright als acteur en trainer in de uitvoering 
- Werving stafmedewerkers ter ondersteuning Zakelijk Leider 
- Overdraagbaar maken van de aanpak 
- Inhoudelijk gedreven personeel  
 

• Lokaal Draagvlak 
(Financieel) draagvlak op lokaal niveau van bijv. de gemeente en partners 
 

• Verkrijgen jarenlange steun uit van het Europees Migratie Fonds (EMF) 
EVF, EIF en ETF worden samengevoegd tot het EMF. EMF geeft een call uit 
met een looptijd van 7 jaar. Hiervoor moet 50% co-financiering voor 
geworven worden voor einde 2014. 
 

• Vergroten van Financiële weerbaarheid 
NDC heeft geen financieel weerstandsvermogen. NDC zal in 2014 ongelabeld 
geld moeten verkrijgen door vergroten van het aantal donoren en het 
versterken van de relatie met particulieren.    

 



New Dutch Connections in 2022 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling Beschrijving 

Act4YourLife NDC biedt bij elke AZC, KWE of KWG trajecten aan 

New Connections Centrum In de 5 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, Utrecht, Almere) en in alle (overige) 
provincies  

OIET voor nieuwe 
doelgroepen 

- Asielzoekers tussen de 25-35 jaar 
- Vluchtelingen met status tussen de 18-35 jaar  
- Migrantenjongeren  
- Jongeren levend in armoede 



Vragen aan Oranjefonds 

 

 

 

 

 

 

• Hoe kan het Oranjefonds NDC ondersteunen om op korte termijn de 
financiële weerbaarheid te vergroten?  

• Hoe kan het Oranjefonds NDC ondersteunen co-financiering over een 
periode van 7 jaar te realiseren? 
 
 

   


