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De TOEKOMSTACADEMIE

New Dutch Connections (NDC) inspireert en motiveert (ex)asielzoekers om in zichzelf en
in hun talenten te geloven door anderen te betrekken bij het realiseren van hun
toekomstdromen. Sinds 2015 doet NDC dat binnen de ToekomstAcademie (TA), waarin
naast de training Ondernemen in Je Eigen Toekomst (OIET), ontwikkeld door New Dutch
Connections zelf, partnerschappen aangegaan worden met bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met als doel een interessant,
divers en duurzaam aanbod te creëren voor jonge vluchtelingen.
De belangrijkste doelstelling van NDC is deze jongeren en jong volwassenen met een
vluchtachtergrond te empoweren en (economisch) zelfredzaam te maken. In de
ToekomstAcademie ontwikkelen en ontdekken zij hun talenten en vaardigheden door
middel van workshops, vakgerichte trainingen en opleidingen, excursies en
snuffelstages. Er zijn ToekomstAcademies in Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Arnhem,
Drachten/ Burgum en Emmen.
Sinds de start van de ToekomstAcademie groeide de behoefte aan een onderbouwing
van deze aanpak en de noodzaak de effecten op de deelnemers zelf, als ook op de
omgeving en samenleving, als geheel in kaart te brengen en aantoonbaar te maken.
Een dergelijk impactonderzoek draagt ook bij aan de verduurzaming van de
ToekomstAcademie, deze schaalbaar te maken en lokaal te verankeren.
Begin 2017 is Social Enterprise Lab (se.lab) samen met New Dutch Connections aan de
slag gegaan om kritisch te kijken naar het aanbod van de ToekomstAcademies van
New Dutch Connections. Door middel van verschillende werksessies met in- en externe
stakeholders is het aanbod binnen New Dutch Connections onder de loep gelegd en
o.a. gekeken naar de effecten hiervan op de jongeren. In dit rapport worden de
huidige onderzoeksresultaten en conclusies plus de stappen voor de toekomst gedeeld.
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Voorwoord
‘Niet waar je vandaan komt, maar waar het goed met je gaat, is je thuis’.
- Bright Richards

New Dutch Connections is nu bijna tien jaar bezig met het empoweren en activeren
van jongeren en jong volwassenen met een vluchtachtergrond. Wat als de
ondernemerstraining Ondernemen in je Eigen Toekomst begon, heeft zich ontwikkeld
tot een aanpak/methodiek waar ondernemersvaardigheden centraal staan. Deze
aanpak heeft zich doorontwikkeld en inmiddels zetten we door heel Nederland
ToekomstAcademies op. De ToekomstAcademie is een plek voor ontmoeting en
ontwikkeling voor onze deelnemers, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, samen
met vrijwilligers en het bedrijfsleven. Middels de aanpak van de ToekomstAcademie
merken we dat NDC steeds meer een vaste waarde in de stad wordt. En dit willen we
vasthouden!
Toen we begonnen met Ondernemen in je Eigen Toekomst, beschreven we onze
aanpak als 'een manier waardoor deelnemers binnen drie maanden van geïsoleerde,
gedesillusioneerde en depressieve jongeren, veranderden in levenslustige en actieve
jongeren die kansen zien en grijpen'. Ik zie dit nog steeds gebeuren en we hebben de
verhalen opgeschreven, maar we wilden deze belofte nu ook staven. Met een
impactmeting.
Dit proces van impactmeten zijn we met se.lab begonnen. Een intensief traject dat
vragen opwierp, veranderingen teweeg bracht en verbeteringen opleverde. Bovenal
beschrijft de meting nog veel beter de waarde van de intensieve interventie die de
ToekomstAcademie heet.
Op deze plek wil ik met name Ingrid Oude Lenferink bedanken. Zij heeft dit proces
vanuit NDC geheel vrijwillig begeleid, inclusief de studenten van de Hogeschool van
Amsterdam die aan dit proces hebben meegewerkt. Haar inzet is van onschatbare
waarde voor NDC. Ook Marguerite Evenaar, hoofdonderzoeker en procesbegeleider
van se.lab, verdient vele complimenten. NDC is een dynamische organisatie met veel
gepassioneerde mensen die de impact creëren, maar die mindere passie voelen voor
het meten. Om dan het proces en de gegevensverzameling op een ordentelijke manier
te organiseren, vraagt monnikengeduld.
Voor u ligt een prachtig rapport over de impact van twee jaar ToekomstAcademie. Een
aanpak die we graag samen met u willen verduurzamen, waarvoor we u dan ook van
harte uitnodigen!
Margriet Stuurman en Bright O. Richards
New Dutch Connections
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1. De ToekomstAcademie
‘Als zij mij als talent zien, dan wil ik ook bewijzen dat ik dat ben’.
- Osama

In dit hoofdstuk beschrijven we kort New Dutch Connections en de achtergrond en
ontstaansgeschiedenis van de ToekomstAcademie.

New Dutch Connections
(Ex) asielzoekers zijn ondernemende mensen met een droom. Daar willen ze hard voor
werken. New Dutch Connections (NDC) geeft hen de middelen om hun talenten in te
zetten en te benutten. Van vluchteling naar professional, met uitzicht op een toekomst.
Stichting New Dutch Connections is een netwerkorganisatie van grotendeels vrijwilligers
die jonge (ex) asielzoekers (tot 30 jaar) ondersteunt om hun talenten te ontwikkelen en
in te zetten in de maatschappij.
Sinds 2004 biedt NDC een antwoord op het maatschappelijke probleem van de
vluchtelingjongere zonder toekomstperspectief. Sinds 2008 biedt NDC het door henzelf
ontwikkelde empowerment traject Ondernemen In je Eigen Toekomst (OIET) aan,
waarin jonge vluchtelingen drie maanden lang een ontwikkeltraject volgen op basis
van hun talenten en passie. De aanpak is gericht op hun participatie in de samenleving,
sociaal en economisch, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven,
opleidingscentra en vrijwilligers.

De ToekomstAcademie
Na deze succesvolle OIET module wilde NDC een continue vorm van training en
opleiding aanbieden voor jonge vluchtelingen en de ToekomstAcademie was geboren.
De ToekomstAcademie biedt jonge (ex)asielzoekers praktische trainingsprogramma’s
om hen te inspireren, opnieuw in zichzelf te geloven en hun sociale en economische
zelfredzaamheid te versterken, waar ook ter wereld hun toekomst ligt.
De ToekomstAcademie is eind 2016 gestart in
Utrecht en al rap volgden Rotterdam, Arnhem,
Tilburg, Drachten/ Burgum en Emmen. Binnen de
ToekomstAcademie kunnen jongeren zich
focussen op hun toekomst en daarin investeren,
met als doel sociale en economische
zelfredzaamheid te realiseren; toekomstgericht
en welzijn verhogend.
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De ToekomstAcademie biedt leermodules aan in verschillende sectoren, in nauwe
samenwerking met bedrijven, opleidingscentra en lokale partners. Ook worden er
gastcolleges verzorgd door collega’s of coaches binnen een bedrijf. Aan het eind van
de module vindt er een feestelijk slotevenement plaats en ontvangen de jongeren een
certificaat. Dit evenement is toegankelijk voor alle belanghebbenden en partners uit
hun netwerken. De jongeren maken op deze wijze kennis met verschillende bedrijven
en beroepsgroepen en krijgen hierbij hulp en ondersteuning van vrijwillige maatjes,
veelal studenten van hun eigen leeftijd. Ook de coaches (veelal vanuit het
bedrijfsleven) ondersteunen de deelnemers met het ontwikkelen van hun professionele
vaardigheden. Zo kunnen zij deelnemen aan relevante sociale en professionele
netwerken en nieuwe contacten opbouwen. Op deze manier leren de jongeren zelf de
regie over hun eigen toekomst te nemen.
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2. Aanleiding en doel van het impactonderzoek
‘Ze hebben mij vertrouwen gegeven, waardoor ik ook meer op mezelf ben gaan
vertrouwen’.
- Abdul Rahman

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanleiding en het doel van deze impactmeting ten
behoeve van de ToekomstAcademie.
In 2015 is een verkennend onderzoek uitgevoerd door Ciceron naar het effect van de
module Ondernemen in Je Eigen Toekomst. Dit onderzoek richtte zich op veerkracht,
psychosociaal welzijn en sociale steun bij de doelgroep en op het effect van
beeldvorming en lokaal draagvlak. Het onderzoek was gebaseerd op de ‘Ungar theorie
voor weerbaarheid’. Op basis van een vragenlijst en een steekproef van verdiepende
interviews met de deelnemers concludeerde het onderzoek dat ‘de jongeren een
duidelijk beeld laten zien van de factoren die bijdragen in de vooruitgang’.
Bij 40% van de variabelen over sociale steun geven de jongeren een verbetering aan
en schrijven zij deze toe aan het empowerment project. 36% van de punten over
psychosociaal welzijn en 31% van de variabelen over sociale steun ervaren en schrijven
de jongeren ook toe aan het OIET traject. Het onderzoek liet ook zijn beperkingen zien in
de vorm van subjectiviteit en ook taal, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de
doelgroep bleek een belemmering.
Inmiddels was de behoefte om de sociale
context en maatschappelijke waarde van
het programma te weten en te meten
gegroeid en wilde NDC graag een
verdieping aanbrengen op de eerdere
onderbouwing, uitgebreid met kwalitatief
en kwantitatief onderzoek, gericht op de
aanpak van de ToekomstAcademie. Van
resultaatgericht naar impactgericht.
De aanpak van de ToekomstAcademie is uitgebreid op een aantal aspecten:
Uitbreiding aanbod en diversiteit van de leermodules
Modules ontwikkeld in samenwerking met bedrijven
Uitbreiding locaties en daarmee ook het lokale netwerk en partners
Naast de grootste groep, zijnde AMV (alleenstaande minderjarige vreemdeling,
in procedure 18- en 18+), nu ook uitgeprocedeerde vluchtelingen uit dezelfde
leeftijdscategorie
➢ Organisatorische opzet
➢
➢
➢
➢
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* Ten tijde van het onderzoek ondergaat de organisatie een
organisatieverandering om de fundering voor de ToekomstAcademie te
verstevigen en te bestendigen.
De aanpak wat betreft de vrijwillige inzet en matching van coaches en maatjes aan de
deelnemers is niet veranderd, als ook het aanbieden van de module OIET onder de
vlag van de ToekomstAcademie. Beide elementen zijn kenmerkend voor de aanpak.
De ambitie van de ToekomstAcademie richt zich op de opschaling en de duurzame
worteling van de ToekomstAcademie om de impact te vergroten, die besloten ligt in de
missie van New Dutch Connections, met als kernwaarden de individuele benadering
van de jongere; wat heeft die nodig?
Het doel van deze impactmeting hangt samen met de kernwaarden en opzet van de
ToekomstAcademie, zoals beschreven.

De drie belangrijkste impactvragen, als basis voor het onderzoek, zijn:
1. Draagt de aanpak van de ToekomstAcademie daadwerkelijk bij tot eigen regie,
participatie en zelfredzaamheid van de vluchtelingjongere?
De relevantie van de aanpak van de ToekomstAcademie en de effecten
daarvan voor de deelnemers, aantonen en onderbouwen.
2. Zijn de effecten (op maatschappelijk en individueel niveau) inderdaad te
onderbouwen en aantoonbaar?
Beter kunnen onderbouwen wat de maatschappelijke meerwaarde is/ kan zijn
van de ToekomstAcademie voor verschillende partijen als financieerders,
gemeenten, lokale partners en andere stakeholders.
3. Werken onze interventies (efficiënt) en effectief - doen we de juiste dingen op ook
een goede manier?
De werkende elementen uit de interventies achterhalen en optimaliseren, waar
nodig verbeteren, zodat opschaling en verduurzaming van de
ToekomstAcademie makkelijker mogelijk is en de impact daarmee wordt
vergroot.
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3. Werkwijze impacttraject en onderzoek
‘Iedereen kent wel iemand die kan bijdragen in het bereiken van de doelen van een
ander’
- Anne van der Heide, supercoach

In dit hoofdstuk beschrijven we het gevolgde traject om de impact te inventariseren en
meten, en de aanpak van het onderzoek om de effecten te onderbouwen, aan te
tonen en te verduurzamen.

Het impacttraject
NDC heeft in samenwerking met se.lab een traject opgezet om de eerder genoemde
impactvragen te beantwoorden en te onderbouwen en daarnaast een verdiepingsslag
te maken op deze impactvragen t.b.v. de implementatie en het managen van de
impact op de langere termijn.
Het traject heeft als basis acht stappen, die door een kernteam vanuit NDC gezamenlijk
gezet zijn in acht werksessies.
1.

Waarom deze impactmeting?

Wat is het doel van de impactmeting? Dit dient tevens voor de afbakening van het
onderzoek.

2.

Impact in kaart brengen: de Veranderingstheorie (Theory of Change)

Aan welke maatschappelijke verandering wordt gewerkt?

3.

Stakeholderanalyse

Welke partijen zijn betrokken bij/ worden beïnvloed door de resultaten en effecten van
de uitvoering van de Veranderingstheorie?

4.
Indicatoren vaststellen
Op welke wijze wordt/kan deze impact worden gemeten?

5.
Dataverzameling
Inventariseren van de aanwezige data en verzamelingsmethodieken toevoegen aan
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de huidige data, ofwel verbeteren.
6.
Data-analyse
Analyseren en interpreteren van de data en dataverificatie.

7.
Impactmap
Resultaten vastleggen in een impactmap/-rapport.

8.
Rapportage en Communicatie
Handvatten aanreiken voor de communicatie en rapportage aan de diverse
stakeholders.
Middels acht werksessies tezamen met een kernteam van de ToekomstAcademie, plus
een werksessie met externe stakeholders, werden de belangrijkste kernvragen gesteld
en beantwoord door de diverse stakeholders. Van elke werksessie werd een verslag
gemaakt en doorgesproken met de organisatie. Hierdoor werd het draagvlak van de
waarde van een dergelijke impactmeting vergroot binnen de organisatie en de
resultaten erkend en herkend door zowel de interne als externe stakeholders. De vragen
vanuit de sessies werden besproken en deze brachten veranderingen en draagvlak
voor verbeteringen teweeg. De tijd nemen om goed op de interventies te reflecteren
en een gezamenlijk beeld vormen over het grotere geheel stimuleert begrip, motivatie,
inspiratie en betrokkenheid bij hetgeen waar zij, elk vanuit verschillende perspectieven,
dagelijks aan werken.

Aanpak van het onderzoek
De dataverzameling en -analyse is deels
uitgevoerd in samenwerking met de
studenten van de Hogeschool van
Amsterdam, onder supervisie van NDC.
Deze studenten hebben zich gericht op
het ontwikkelen van een survey/
vragenlijst die geschikt is voor de
deelnemers en op meerdere aspecten
hun voortgang aangeeft en voortaan als toetsinstrument zal dienen (baseline, tussenen eindmeting). Dit om de effecten van de aanpak van de ToekomstAcademie op
hen, als deelnemers, te registreren en zodoende naderhand te kunnen analyseren en
valideren. Tijdens de periode die deze impactmeting beslaat waren deze vragenlijsten
nog niet in gebruik, vandaar dat deze diepte-interviews op een later tijdstip worden
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afgenomen en er nadien aanvullende data betreffende de deelnemers zal worden
verzameld, die bruikbaar is voor een vervolgmeting.
Het vervolgonderzoek, uitgevoerd door (nieuwe) studenten van de Hogeschool van
Amsterdam, richt zich op het testen van de nieuwe vragenlijst en hoe deze te
optimaliseren. Dit is op basis van diepte-interviews met alle betrokkenen. Ook zullen zij
een handboek ontwikkelen voor het afnemen van de baseline, tussen- en eindmeting.
De implementatie van het digitale ‘deelnemers volgsysteem’ draagt bij aan de
verzameling van deze data. Uit dit onderzoek blijken nog niet de meest langdurige
effecten, mede gezien de start van de ToekomstAcademie en de nog af te nemen
eindmetingen.
Door ervaringsverhalen op te tekenen en te vertellen aan de hand van
praktijkvoorbeelden, wordt er zicht verkregen op de activiteiten, de verandertheorie en
de effecten volgens de betrokkenen. Deze ervaringsverhalen schetsen de herkenning
en bevestiging van de doelgroep hoe de ToekomstAcademie daarmee een effect op
hun leven heeft gehad (storytelling).
Literatuurverkenning dient als additionele onderbouwing om door middel van
secundaire bronnen bestaande informatie te vergaren (uit artikelen, websites, e.d.) die
betrekking heeft op de meerwaarde van deze wijze van aanpak op
vluchtelingjongeren.
* Nadere informatie omtrent de aanpak van het onderzoek en meting zijn op te vragen
bij se.lab.
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4. Deelnemers en trajecten
‘Wat ik aan positieve informatie, energie en feedback heb gekregen wil ik ook aan
andere mensen geven’.
- Abdul

4.1 Profiel deelnemers ToekomstAcademie
Wanneer men het heeft over de
vluchtelingencrisis in Nederland, worden er
regelmatig termen gebruikt zoals 'vreemdeling',
'asielzoeker' of 'statushouder'. Maar wat
betekenen die woorden precies? Niet iedereen
die vanuit het buitenland naar Nederland vlucht
en asiel aanvraagt, maakt kans op een
verblijfsvergunning. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) maakt onderscheid
tussen verschillende soorten asielzoekers en
vluchtelingen (Bron: IND, RTV Utrecht).
Ook de ToekomstAcademie richt zich op diverse groepen, in de leeftijdscategorie van
18 tot en met 29 jaar. De opvang van de vluchtelingjongeren eindigt op de dag dat zij
18 worden. Voor hen is de stap naar zelfstandigheid erg groot. De ToekomstAcademie
segmenteert haar deelnemers mede op status, gezien het toekomstperspectief en de
wijze van financiering.
Op leeftijd
AMV = alleenstaande minderjarige vreemdeling
Binnen de ToekomstAcademie is dat de groep van 18-/18+ (ex-AMV)
Een vreemdeling is alleenstaand als hij niet wordt begeleid door zijn meerderjarige
ouder(s) of door een eventuele in het buitenland reeds toegewezen voogd.
De AMV-er kan diverse statussen hebben, zie onder.

Op status (bron: IND)
Asiel in procedure
Een vluchteling die bezig is met de geformaliseerde aaneenschakeling van
handelingen en activiteiten die moeten worden verricht voor het afhandelen van een
asielaanvraag.
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Verblijfsvergunning
Vergunning waaruit blijkt dat een vreemdeling toestemming heeft om gedurende de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning in Nederland te blijven, ofwel: na het
verstrijken van de volledige geldigheidsduur van een vergunning asiel voor bepaalde
tijd kan betrokkene in aanmerking komen voor een vergunning asiel voor onbepaalde
tijd, wanneer hij nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft.
Uitgeprocedeerde
Een onderdeel van het vreemdelingenbeleid dat toeziet op het vertrek van
vreemdelingen die niet of niet langer in Nederland mogen verblijven. Het centrale
uitgangspunt van dat beleid is dat niet toelaten tot Nederland, terugkeer betekent. De
primaire verantwoordelijkheid om terug te keren, berust bij de vreemdeling.
Statushouder
Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en
werken in Nederland. Deze groep heeft tot op heden enkel deelgenomen aan de
ToekomstAcademie in Utrecht (integratie ***). De ambitie is dat meerdere
ToekomstAcademies zich in de toekomst op deze groep van statushouders richten.

Tabel 4.1 De verdeling aanmeldingen op status periode september 2015 (start TA) – eind 2017

*** Integratie/SH—in deze periode voornamelijk in Utrecht.
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Opvang- en woonlocaties en de betreffende ketenpartners
COA Het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker, kortweg het COA, vangt asielzoekers
op. Het COA werkt samen met ketenpartners die zich bezighouden met de
asielprocedure. De opvang, de huisvesting, wordt geregeld door het COA. Het COA
beheert diverse opvanglocaties (AZC’s).
DT&V Als professionele terugkeerorganisatie voert de Dienst Terugkeer en Vertrek
(DT&V) het terugkeerbeleid uit. Beheert diverse gezinslocaties (GLO’s).
NIDOS Jeugdbescherming voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Voor de
jongeren boven de twaalf jaar hebben zij woongroep voorzieningen.
De locaties van de ToekomstAcademies worden mede bepaald door de woonlocaties
van de jongeren en door de samenwerkende partners op het gebied van opleiding,
werk en netwerkvergroting (sociaal en professioneel). Vanuit de gezamenlijke wens het
gat tussen vergunninghouders in de opvanglocaties en de arbeidsmarkt te verkleinen
en zo de zelfredzaamheid van de jongere te vergroten op sociaal en economisch vlak,
werken de ToekomstAcademie en de ketenpartners nauw samen. Afspraken over
toegang tot de doelgroep op de diverse locaties is van essentieel belang om samen de
impact op de jongere te vergroten.

4.2 Het traject van de ToekomstAcademie
Sinds de start van de ToekomstAcademie in september 2015 (in Utrecht) richt de
aanpak zich op verbreding en diversificatie van de invulling om zo een passend
aanbod te bieden aan de doelgroep. De ToekomstAcademie biedt vakinhoudelijke
modules aan in samenwerking met bedrijven, opleidingsinstituten en maatschappelijke
organisaties. Naast de zelf ontwikkelde module OIET bieden zij diverse modules op de
diverse locaties van de ToekomstAcademie en zien we in de periode waar dit
onderzoek zich op richt (eind 2015-2017) zowel een groei van het aantal lokale
ToekomstAcademies als het aantal modules en partnerschappen (zie tabel 4.2.1.).
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Tabel 4.2.1 periode september 2015 (start TA) – eind 2017
- Aantal bedrijven die een module
ontwikkelen van 1 naar 25
- Aantal modules van 1 naar 22
- Aantal ToekomstAcademies van 0
naar 6
- Aantal diverse modules* van 1 naar
33
* meerdere modules worden
herhaald
- aantal deelnemers van 400 naar
958

NB: Totaal aantal deelnemers wijkt 9% af van het totaal aantal aanmeldingen. Dit is het
uitvalspercentage na aanmelding in deze periode.

De aanpak van de ToekomstAcademie is erop gericht om zelfregieregie, participatie
en (economische )zelfredzaamheid te stimuleren. Elke module is er concreet op gericht
de deelnemer haar of zijn:
➢ Vakinhoudelijke kennis te ontwikkelen en vergroten (hard skills)
➢ Netwerk te vergroten
➢ Sociale vaardigheden (soft skills)te vergroten en activering te stimuleren
De module wordt in nauw samenwerkingsverband met de bedrijven ontwikkeld, die
idealiter ook de coaches verzorgen. De coach zorgt voor de professionele en
vakgerichte ondersteuning gedurende de module en zet ook haar of zijn professionele
netwerk in ten behoeve van de deelnemer. Deze coach komt of vanuit het bedrijf
waarmee de module is ontwikkeld of vanuit een ander professioneel netwerk.
Naast deze coach wordt er ook een maatje uit dezelfde leeftijdscategorie gekoppeld
aan de deelnemer, die erop gericht is de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer
te ondersteunen en stimuleren. Deze maatjes bieden de jongeren toegang tot
Nederlandse leeftijdsgenoten door regelmatig (wekelijks) af te spreken, samen dingen
te ondernemen en hen te ondersteunen bij vragen rond hun ontwikkeling.
Zowel de coach als het maatje worden aan de deelnemer gekoppeld door de
ToekomstAcademie. Bij de intake en aanmelding krijgt de deelnemer (en ook de coach
en maatje) de beschikking over diverse manieren om zaken als een POP, logboek en
diverse rapportagevormen vast te leggen.
De meerwaarde van de begeleiding door een coach en een maatje, gematched aan
de deelnemer door de ToekomstAcademie, zien we ook terug in de effecten op de
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deelnemers. Deze interventie was reeds effectief gedurende de OIET module en nu ook
terug te zien in de modulaire aanpak van de ToekomstAcademie. Het grootste verschil
is dat de rol van coach nu ook deels wordt ingevuld door medewerkers van de
samenwerkende bedrijven die de module ontwikkelen. Zo kan de coach zich nog beter
toeleggen op de professionele arbeid gerelateerde vaardigheden (hard skills) en de
deelnemer daarin begeleiden. Ook toegang tot het professionele netwerk op een
specifiek vakgebied is eenvoudiger te realiseren.
De meerwaarde van het maatje uit zich met name in de effecten op sociale
vaardigheden (soft skills) en toegang tot en kennis van Nederlandse (sociale)
netwerken, gewoonten en taal.
In onderstaande tabel hebben we de module niet specifiek benoemd, aangezien er
per module geen aanzienlijk verschil optreedt.
Tabel 4.2.2.

aantal coaches/maatjes per module

Aanvullende opmerkingen:
> Module Utrecht heeft meer maatjes en coaches doordat de groep deelnemers groter was.
> Voor de modules die nog in ontwikkeling waren (startend in 2018, zie tabel 4.2.2.) waren nog geen
coaches en maatjes gematched.
> Stagiaires nemen regelmatig de rol van maatje op zich en nemen meerdere jongeren onder hun
hoede. De vaste regel is, wanneer er te weinig coaches en maatjes zijn, deelnemers sowieso of een
coach óf een maatje krijgen.
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Een leermodule duurt gemiddeld drie tot vier maanden en de gemiddelde
groepsgrootte is 20-25 deelnemers, dit wisselt per module. Naast de locatie waar de
jonge vluchteling zich bevindt, wordt de samenstelling van de leermodules op de
betreffende ToekomstAcademie ook bepaald door de aanwezigheid van de lokale
partner (het bedrijf of opleidingscentrum).

Tabel 4.2.3 overzicht Locaties ToekomstAcademie, soort modules en samenwerkende partner
(september 2015 – eind 2017)
* Diverse modules worden inmiddels al herhaald
** module al wel ontwikkeld- start 2018

Plaats

Module

Bedrijf/opleidingscentrum/NDC

Arnhem
Wageningen

OIET*

NDC

De wereld van Engineering

Arcadis

Den Haag

OIET*

NDC

Rotterdam

OIET*

NDC

Kunst & Cultuur

Maas Theater, Tent, Ro Theater,
Codarts, Hiphophuis en SVR

Dans*

Codarts

Business

Martino Finance

Werken bij de overheid

BIZA

Know Your rights*

DLA Piper

De wereld van ICT

Bizzomate

De wereld van het Spoor **

Prorail

Leren Budgetteren **

Deloitte

De wereld van de brandweer ** Brandweer Rotterdam
De wereld
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van de overheid

Ministerie Jusititie en Veiligheid

De wereld van het openbaar
vervoer
Utrecht

Tilburg

Emmen
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RET

Voetbal

HU, KNVB

Kunst & Cultuur*

Het Wilde Westen

De wereld van Engineering

Arcadis

Zorg

Rode Kruis

ICT Python programmering *

Accenture

Business

ABN AMRO

OIET

NDC

Wereld van de bouw **

BAM

De wereld van technisch
onderhoud **

Portaal

Kunst & Cultuur

Het Zuidelijk Toneel

Girlpower

NDC

OIET

NDC

ICT Python programmering**

Accenture/Gasunie

4.3. Theorie van Verandering van de ToekomstAcademie (deelnemers)
Deze theorie geeft aan tot welke concrete
resultaten de activiteiten idealiter (zouden) leiden
en welke gewenste veranderingen voor de
deelnemers dit tot gevolg zou hebben. Bij het in
kaart brengen van de mogelijke effecten zijn alle
interne en externe stakeholders betrokken en hun
belangen en invloed geanalyseerd. Zo is ieders
perspectief meegenomen. Op deze manier werd
nog duidelijker waarin en op welke manier de
ToekomstAcademie het verschil wil maken op het
leven van de deelnemers.
In de Veranderingstheaorie wordt de relatie tussen de activiteiten (links) en de
uiteindelijke effecten (rechts) gelegd.
4.3.1. Een deel van de verandertheorie van de ToekomstAcademie (de gehele waardeketen
geeft ook input en output aan)

activiteit

Directe resultaten

Lange termijn resultaten

- bedrijven/ opleidingscentra
werven
- ontwikkelen modules
- werven coaches
- werven maatjes
- werving deelnemers
- afspraken ketenpartners

- ontwikkelde hard skills
- ontwikkelde soft skills
- gevolgde modules
/certificaten
- opgebouwd netwerk

- regie eigen leven
- (economische)
zelfredzaamheid
- arbeidsvaardigheden
- tredegroei
participatieladder

Verwachte lange termijneffecten voor de deelnemer zijn:
➢ (economische) Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid gedefinieerd als zijnde een bepaalde (economische)
zelfstandigheid in de optiek van handelingsperspectief en netwerk.
➢ Regie over eigen leven
Zelfregie staat voor de vrijheid om autonome keuzes te maken in het leven.
➢ Tredegroei op de participatieladder
Participatie en integratie. Werk en participatie voorop: een inkomensvoorziening
als vangnet wanneer dit (nog) niet lukt.
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Naast economische participatie is ook sociale participatie belangrijk. Deelnemen aan
de lokale samenleving helpt tegen eenzaamheid en isolement.

De Participatieladder onderscheidt zes niveaus van economische participatie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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sociaal geïsoleerd
informele sociale contacten
deelname aan georganiseerde activiteiten
onbetaald werk
betaald werk met ondersteuning
betaald werk zonder ondersteuning

5. Effecten op de deelnemers van de ToekomstAcademie
‘Before I met De ToekomstAcademie I didn’t know where to start my life again. In the
AZC I didn’t know anybody who could help me with my professional future. Now I know
people who can help me’
- Layla

In de voorgaande hoofdstukken is de typering van de
doelgroep en samenstelling en de aanpak van de
ToekomstAcademie beschreven. In dit hoofdstuk
bespreken we de uitkomsten van het baseline
onderzoek en de ervaringsverhalen van enkele
deelnemers. We sluiten dit hoofdstuk af met een
literatuurverkenning die bijdraagt aan de kritische
analyse van de aannames en deze mede onderbouwt
door andere, eerdere onderzoeken.

5.1 Baseline meting en eindmeting 25 deelnemers van de ToekomstAcademie
Rotterdam
In deze paragraaf bespreken we de uitkomsten van de groep van 25 deelnemers
waarbij een baseline meting (nulmeting bij aanmelding) en een eindmeting (na afloop
module) werd afgenomen volgens een vragenlijst.
De vragenlijst richt zich op die aspecten van de jongere in de huidige situatie ten
opzichte van de situatie na de module, op de verschillende doelen waar de
ToekomstAcademie aan wil bijdragen, zijnde: zelfredzaamheid, eigen regie,
ontwikkelde arbeidsvaardigheden en participatie.
Tijdens de impactmeting is er, in samenwerking met NDC, studenten van de
Hogeschool van Amsterdam en se.lab, een nieuwe baseline meting (survey) ontwikkeld.
Hier komen we later in dit rapport nog op terug (zie ook kader). De verdiepingsslag om
de deelnemers nader te analyseren per module en achtergrond/ status, betreffende de
invloed van die factoren op de effecten voor deze deelnemers, vergt een gedegen
vervolgonderzoek.
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Ten tijde van dit onderzoek komen de beschikbare gegevens vanuit een eerdere vorm van
baseline meting (survey oude vorm) als een eindmeting (oude vorm). In de conclusies geven
we aan welke baseline meting er nu wordt getest en geïmplementeerd, als ook de
implementatie van tussenmetingen. Aanvullend onderzoek door studenten, onder supervisie
van NDC, dient om deze werkwijze op haalbare, efficiënte en effectieve wijze te
implementeren binnen alle ToekomstAcademies. De implementatie van het digitale
Deelnemers Volgsysteem draagt bij aan deze rapportages.

De baseline meting vragenlijst (zoals deze werd gebruikt in de beginperiode van de
ToekomstAcademie).
De deelnemers hebben een meting gegeven aan de vragen:
1= niet mee eens 2= matig mee eens 3= mee eens
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ik ben tevreden met mezelf
Ik zie mijn toekomst positief in
Ik heb een doel op dit moment
Ik weet hoe ik mijn doel kan bereiken
Ik heb naast mijn school veel bezigheden
Ik ontmoet regelmatig Nederlanders die ik eerder nog niet kende
Er zijn mensen die mij kunnen helpen om mijn doel te bereiken
Ik ken bedrijven waar ik wel eens een kijkje zou willen nemen
Ik stap gemakkelijk op onbekende mensen af

In de vragenlijst is uitgegaan van de indicatoren die de
mate van zelfredzaamheid, participatie en eigen regie het
beste aantonen bij de deelnemer. Alle vragen richten zich
op individueel en kwalitatief niveau en zijn persoonlijk
afgenomen onder supervisie van de projectleider van de
betreffende ToekomstAcademie. Wat betreft de hard skills
en arbeid gerelateerde vaardigheden was er nog geen
vraag die daar direct betrekking op had. De vragenlijst is
afgenomen tijdens de intake van de deelnemer en
nogmaals na afronding van een module.
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In onderstaande tabellen 5.1.1 en 5.1.2 zien we de weging op de vragen op beide
momenten.
5.1.1. nulmeting-/baseline meting bij aanmelding

5.1.2 eindmeting na volgen module ToekomstAcademie
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1. In de eerste vraag wordt de eigen beoordeling van de levenskwaliteit bevraagd.
(bron: Big Society Capital).
- Na het volgen van de module geven 8 deelnemers aan meer levenstevredenheid te
hebben (ervaren). Deze vraag hangt nauw samen met het hebben van een bepaald
doel, het deelnemen aan zinvolle en bevredigende activiteiten en het hebben van
ambities voor de toekomst (als hoofdeffect).
2. De toekomst positief inzien met ambities voor de toekomst: deelnemer heeft een
positieve ambitie voor de toekomst en voelt zich zekerder in het bereiken van wat hij/zij
wil (bron: JET Framework Inspiring Impact).
- Na het volgen van de module is de helft van de deelnemers positiever over hun
toekomst en hebben een betere houding en motivatie. Deelnemers hebben de nodige
soft skills en juiste instelling ontwikkeld door het volgen van onderwijs/ vorming (inclusief
sociale vaardigheden, gedrag en motivatie).
3. Een bepaald doel hebben als indicator voor de tevredenheid met zijn of haar leven,
persoon neemt deel aan zinvolle en bevredigende activiteiten en heeft ambities voor
de toekomst (bron: Big Society Capital).
- 19 van de 25 deelnemers geven aan een doel te hebben na het volgen van de
module terwijl zij dit voorafgaand aan de module waardeerden als niet of matig.
4. Wetende hoe dit doel te bereiken: dit geeft aan dat er positieve ambities voor de
toekomst zijn, deelnemer voelt zich zekerder in het bereiken van wat hij/zij wil en is
realistischer (bron: JET Framework Inspiring Impact).
- Opmerkelijk hier is dat de groep die aangaf een doel te hebben nog niet geheel
overtuigd is hoe deze te bereiken en deze vraag waardeert met een matig. De
deelnemers weten wel meer en zijn zich bewuster dan voorafgaand aan de module.
5. De effecten van bezigheden buiten school/ onderwijsvorming zijn moeilijker te
analyseren aangezien onbekend is welke module deze deelnemers hebben gevolgd
en wat hun achtergrond is. Het effect is te vertalen naar kwaliteitsvollere vorming (bron:
Big Society Capital). Wat wel waarneembaar is, is de verdubbeling van de deelnemers
die meer weet hebben van die bezigheden en zich daar toegang toe kunnen
verschaffen.
6. Wat betreft het kennen van andere, nieuwe mensen laat het effect hiervan zich meer
tonen en onderbouwen in vraag 7 en 9 en is deze vraag iets te algemeen gesteld. We
zien dat ook deels terug in de matige waardering. Toch hebben de 9 deelnemers die
voor de module geen nieuwe contacten maakten dit nu wel gedaan. Dit zou kunnen
duiden op het effect dat de deelnemer zich meer op zijn gemak voelt en makkelijker
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nieuwe relaties aangaat. Hij/ zij voelt zich meer sociaal verbonden. De deelnemer heeft
toegang gekregen tot manieren om nieuwe mensen te ontmoeten en voelt daar meer
vertrouwen in (bron: Big Society Capital).
7. Ook hier geldt dat de deelnemers zich meer op hun gemak voelen om nieuwe
mensen te ontmoeten en gemakkelijker relaties aangaan. De deelnemer heeft
toegang gekregen tot manieren om nieuwe mensen te ontmoeten en om aan de
gepaste ondersteuning te komen (bron: Big Society Capital).
Op kwantitatief niveau is de indicator hiervoor het aantal mensen die vinden dat
individuen in hun nabije omgeving elkaar helpen. Het effect heeft een sterk
participatief en re-integratief kenmerk: de deelnemer gedraagt zich als een
verantwoordelijke en actieve burger en voelt zich deel van de gemeenschap (bron:
SROI Network)
Voor deelname aan een module waardeerden de meeste deelnemers dit als ‘oneens’,
terwijl na deelname diezelfde deelnemers aangaven nu wel mensen te kennen die hen
kunnen helpen. Velen weten echter niet zo zeer hoe zich daar concreet toegang toe te
verschaffen en dat verklaart de gelijke verdeling tussen de weging ‘matig’ en ‘eens’ na
de module.
8. Bij deze vraag geldt ook dat onbekend is welke module er is gevolgd en in welk
samenwerkingsverband. Dit geeft een zekere beperking bij de analyse van de vraag.
De deelnemer heeft toegang tot een groter werkgeversnetwerk en dat heeft tot effect
dat hij/ zij een betere voorbereiding heeft op werk en beschikt over betere
vaardigheden hiervoor (bron: JFT Framework).
- 50 % van de deelnemers, voor de module onbekend met bedrijven, gaf aan deze nu
wel te kennen. Er is bij de deelnemers dan ook een kleine verschuiving waar te nemen
van ‘geen bedrijven te kennen’ naar ‘matig’ en ‘eens’. Kwantitatief kan dit ook worden
nagegaan door het aantal contacten op (sociale) netwerksites.
9. Zoals aangegeven laat deze vraag beter zien hoe het gesteld is met het vertrouwen
van de deelnemer om makkelijker nieuwe relaties aan te gaan. De deelnemer beschikt
over deze betere sociale en interpersoonlijke vaardigheden en dat is na te gaan door
de toetsing van betere communicatieve vaardigheden. De bewustwording van deze
vraag, wellicht ook door de brede vraagstelling, is nog niet zo doorgedrongen,
waardoor er geen wezenlijke verschuivingen zijn waar te nemen.
Voor nu kunnen we met enige zekerheid aangeven wat deze antwoorden betekenen
voor de aanpak van de ToekomstAcademie en de effecten daarvan op het leven van
de deelnemers. Later in dit hoofdstuk zullen we dit onderbouwen door middel van de
ervaringsverhalen en een literatuurverkenning.
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Aanvullende opmerkingen:
De vragen waren niet voor alle deelnemers begrijpelijk en toepasbaar om effecten te
analyseren. Ook is de ondervraagde groep maar een deel van de gehele groep deelnemers.
Met de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe baseline meting voor alle
ToekomstAcademies zal dit opgelost zijn. Zo zijn er in de nieuwe vragenlijst ook vragen
opgenomen die zich richten op hard skills en vragen met als indicator de positie binnen het
domein ‘maatschappelijke participatie’ en ‘sociaal netwerk’ uit de Zelfredzaamheid-matrix
(ZRM).

Er zijn aannames gemaakt over een mogelijke vermindering van de impact door de
ToekomstAcademie door de deadweight: wat zou er sowieso zijn gebeurd? De drop off
rate (afname van de effecten in de tijd) en displacement (eventuele negatieve
effecten voor anderen) zijn niet meegenomen aangezien we nog niet over lange
termijn gegevens beschikken en er te weinig informatie beschikbaar is over de
omgevingsfactoren. De bevindingen kunnen dus enkel voor nu worden beschouwd als
een indicatie van de effecten die de ToekomstAcademie heeft op de deelnemers, aan
de hand van de gewenste effecten zoals aangegeven in de Theorie van Verandering
(zie tabel 4.3.1).
(Economische) Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid, als zijnde een bepaalde
(economische) zelfstandigheid in de optiek
van handelingsperspectief en netwerk.
Binnen deze baseline meting is onderzoek
gedaan naar verschillende componenten van
zelfredzaamheid, namelijk communicatieve
vaardigheden, toegang tot (gespecialiseerde)
ondersteuning om vorming, werk of opleiding te vinden, ambities voor de toekomst en
steun om dit vol te houden. Wat betreft de basisvaardigheden (hard skills) konden er uit
deze baseline geen uitkomsten worden gehaald.
- 85% van de variabelen laat een verbetering zien en worden toegeschreven aan de
ToekomstAcademie.
Zelfregie (regie over eigen leven)
Zelfregie staat voor de vrijheid om autonome keuzes te maken in het leven.
Zelf beslissen, richting geven aan het leven, ook wanneer men een beroep op anderen
moet doen (bron: Movisie)
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Binnen deze baseline van de waarde van een dergelijke impactmeting is onderzoek
gedaan naar de verschillende componenten van zelfregie aan de hand van vrij gelijke
indicatoren die ook gelden voor zelfredzaamheid (zie boven). Zelfregie houdt ook in
dat je kunt kiezen voor professionele hulp. Ook is de uitbreiding van het
(ondersteuningsnetwerk) plus de uitbreiding van het sociale netwerk meegenomen.
- 80% van de variabelen laten een verbetering zien die wordt toegeschreven aan de
ToekomstAcademie. Er is duidelijk een toename van zelfstandigheid waar te nemen op
die gebieden.
Groei op de participatieladder*
Gebaseerd op de participatieladder zoals deze door lokale overheden wordt gebruikt
met betrekking tot inburgering en integratie. Het vergroten van het sociale netwerk en
de zelfredzaamheid van de vluchteling, zelfstandig werken aan de toekomst.
- 75% van de variabelen laten een verbetering zien en de deelnemers ervaren een
verbeterd gevoel van betrokkenheid in eigen gemeenschap en in de maatschappij. Dit
wordt toegeschreven aan de ToekomstAcademie.
* In dit onderzoek hebben we de maatschappelijke waarde van participatie (richting arbeid of
opleiding) niet kunnen onderbouwen en of berekenen, gezien de cijfers betreffende een
dergelijke uitstroom of stijging van treden op de participatieladder nog ontbreken. Bij een
vervolgonderzoek waarbij de lange termijn effecten bekend zijn door de eindmeting op een
later tijdstip, zal dit wel mogelijk zijn.

5 .2 Effecten op de deelnemers – aan de hand van ervaringsverhalen
In onderstaande ervaringsverhalen (afgenomen in opdracht van NDC en uit
mediapublicaties) zien we kwalitatieve effecten terug als beleving in het persoonlijke
verhaal. De volledige verhalen zijn op te vragen en in te zien. In dit hoofdstuk tonen we
een beknopte weergave, gericht op de ontwikkeling van de deelnemer en hoe
deelname aan De ToekomstAcademie en het volgen van een specifieke module heeft
bijgedragen aan zijn of haar toekomst. Later in dit rapport vertellen we nog over
ervaringen van jongeren als vrijwilliger en stagiair en het belang van de matching met
een coach en/ of maatje.
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Zuhair (21 jaar, Syrië) en Hussein (23 jaar,
Eritrea) en Deelnemers IT module ‘Programmeren
met Python’ i.s.m. Accenture

‘Computers are everywhere, so it’s great for my
future that I can gain this experience.’
- Zuhair

Zuhair: ‘Ik wil steeds iets nieuws leren. Toen ze
me vroegen of ik meer over programmeren
wilde weten, zei ik meteen: yes! Waar je ook
naar toe gaat, je vindt overal computers. Computers zijn belangrijk in de moderne
wereld. Ik wil er graag meer over leren.’ Hussein vult Zuhair aan. ‘We leren nu de basis
van programmeren en werken met Python. Voor mij is het heel belangrijk. Het is goed
voor mijn CV en voor mijn toekomst.’
De lessen van de gastdocenten hebben bij Zuhair en Hussein al veel losgemaakt.
Hussein: ‘We hebben met robots gewerkt, aandacht besteed aan het design van een
website en gaan ook nog aan de slag met het ontwikkelen van games.’ Zuhair begint
te stralen. ‘Ik wil graag een actie game ontwikkelen. Zoiets als ‘Grand Theft Auto’, maar
dan zonder al die slechte dingen.’

Osama (24 jaar, Syrië)
Deelnemer IT module ‘Programmeren met Python ’i.s.m.
Accenture

‘Verleden is niet belangrijk. De toekomst is belangrijk.’
Bij toeval komt New Dutch Connections (NDC) op het
pad van Osama. ‘Ik had een advertentie gezien,
maar ik dacht dat ik een verblijfsvergunning nodig had om deel te kunnen nemen aan
het programma. Totdat ik van mijn programmabegeleider vernam dat ik mij gewoon
kon inschrijven. Hij wilde het voor mij doen, maar ik zei: ik ga het zelf doen, ik wil mezelf
introduceren.’ Het eerste gesprek met projectleider Carla Swiatkowski van
ToekomstAcademie Rotterdam zal Osama niet snel meer vergeten. ‘Haar eerste zin
was: “We don’t care about your past. Wij willen weten wie Osama is.” Dat was gewoon
perfect! Ik zocht naar de toekomst en wilde hulp daarbij. Ik had een gids nodig om te
ontdekken wat voor mij het startpunt is. Twee maanden later hoorde ik dat mijn
procedure was gestart. Er gebeurden veel positieve dingen tegelijk. Ik heb veel
bewondering voor de mensen achter NDC. Ze zien ons als talenten. Ik ben gewoon een
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student, maar het is fijn als iemand in je gelooft. Bij NDC word je gesteund en krijg je
verantwoordelijkheid. Als zij mij als een talent zien, dan wil ik ook bewijzen dat ik dat
ben. Ik heb al veel geleerd. Niet allemaal gerelateerd aan ICT, maar bijvoorbeeld over
zelfontwikkeling, hoe jij jezelf kunt introduceren binnen een andere cultuur. Zo word je
voorbereid op de volgende stap in je leven.’
Warme woorden heeft Osama ook over voor zijn supercoach Anne van der Heide. ‘Ze
had van Carla gehoord dat ik worstelde met mijn CV. Zij kwam naar het AZC om me te
bevragen over mijn werkervaring. Samen hebben we een CV opgesteld, die zij
vervolgens heeft verstuurd naar verschillende bedrijven in haar netwerk. Ze bleken
onder de indruk van mijn CV, met het gevolg dat ik verschillende gesprekken heb
gehad en nu een baan heb bij het bedrijf Bizzomate. Het was echt een groot moment
toen ze zeiden: “je hebt talent, we gaan je inhuren”. Ik ben zo blij met de gesprekken
die ik heb gehad. Ik kreeg het gevoel dat ik gezien werd’.

Fatima (24 jaar, Syrië)
Deelnemer module Kunst & Cultuur

‘Wanneer ik mijn Nederlands verbeterd heb kan ik verder
studeren’.
‘Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man Ali hier in
Nederland. Bij New Dutch Connections heb ik al veel
verschillende activiteiten gedaan, zoals het volgen van de
module Kunst & Cultuur. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
dansen en te sporten. Van kinds af aan wil ik al modeontwerpster worden. In Syrië heb ik
al een kunstopleiding gevolgd van twee jaar en heb ik mijn Fashion Design diploma
behaald. Ik zou hier graag verder in willen studeren, bijvoorbeeld aan de
Kunstacademie hier in Utrecht, of in Amsterdam. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik
eerst meer Nederlandse lessen volgen om ervoor te zorgen dat mijn Nederlands goed
is’.
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Sheima Suleiman Gamis (24 jaar, Soedan)
Deelneemster module Zorg i.s.m. Rode Kruis en module Kunst & Cultuur

‘Het leuke van NDC vind ik het “connecten” van mensen’.
‘In mijn vrije tijd doe ik graag aan fitness en ik ga zo nu en dan
winkelen in het winkelcentrum. Ik zou graag model willen
worden, dat lijkt mij erg leuk. Ik wil ook graag studeren om in de
zorg te kunnen werken. Helpen van mensen lijkt mij heel mooi
om te doen. Twee dagen per week volg ik Nederlandse les en ik
ben onlangs ook gestart met de module Zorg van het Rode
Kruis, waar we een aangepaste EHBO- cursus volgen. Ik kom al
een jaar bij New Dutch Connections. Ik doe mee aan veel verschillende activiteiten, de
module Kunst & Cultuur vond ik bijvoorbeeld erg leuk, vooral de theaterlessen. Ik leer
zoveel nieuwe mensen kennen, Nederlanders, maar ook mensen uit heel veel
verschillende landen en culturen’.

Mohadese (23 jaar, Iran)
Deelneemster module Engineering i.s.m. Arcadis

‘In deze module staat duurzaamheid centraal.
Dat vond ik ergl interessant klinken en is ook heel
goed voor mijn toekomst’.
‘In Iran studeerde ik Accountancy, maar dat
wilde ik helemaal niet studeren. Rekenen en
cijfers vind ik echt helemaal niet leuk. Maar ik
had geen keus. In Iran heeft de overheid heel veel macht. Er wordt van bovenaf
bepaald dat sommige beroepen alleen door mannen mogen worden uitgevoerd.
Daarom is het als vrouw heel lastig om een baan te vinden in bijvoorbeeld de Civiele
Techniek, wat ik het allerliefste zou willen studeren. Een vriend van mij vertelde over New
Dutch Connections en de modules die er worden georganiseerd. Ik was meteen
enthousiast! Ik dacht: dit is de manier om te doen wat ik écht leuk vind. Bob
(Coördinator Jongeren van de ToekomstAcademie Utrecht) heeft de module
Engineering bij Arcadis aangeraden. Daarnaast was het de ideale manier om met
nieuwe mensen én Nederlanders in contact te komen. Voordat ik mij aanmeldde bij
New Dutch Connections kende ik nog maar weinig Nederlanders. Nu heb ik veel
contact met mijn Nederlandse maatje en coach die mij op weg helpen.
Elke les begon met een uur soft skills training. Ik ben heel blij met deze lessen. We leren
hoe we het beste kunnen communiceren met Nederlanders. Bijvoorbeeld dat je
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Nederlanders in de ogen moet kijken als je met hen praat. Dat is in ons land niet zo. In
Iran kijk je mensen die ouder zijn dan jijzelf helemaal niet aan, dat heeft te maken met
respect. Het is wel even wennen dat het hier anders is, maar we oefenen hier veel mee.
Ik wil nog verder studeren, zodat ik een goede baan kan vinden. Het liefste in de
Engineering, want ik vind het echt heel erg interessant.’

5.3 Effecten op de deelnemers – aan de hand van literatuurverkenning
In onderstaande literatuurverkenning zijn de uitkomsten van het baseline onderzoek en
de persoonlijke ervaringen en belevingen het uitgangspunt. Uitgaande dat
doelbepaling, netwerkvergroting en de ontwikkeling van soft en hard skills (sociale en
professionele arbeidsvaardigheden) bijdragen aan de effecten van zelfredzaamheid,
eigen regie, integratie en participatie. Deze indicaties en aannames onderbouwen we
mede door deze literatuurverkenning. Voor nader onderzoek en de plaatsing in de
context verwijzen we naar de oorspronkelijke literatuur.
Vakkennis & professionele vaardigheden (werk gerelateerd) dragen bij aan integratie
en participatie van de vluchtelingjongere.
➢ Rapid labor market integration of the refugees has important economic, fiscal,
and social benefits. Quick labor market integration can unlock the potential
economic benefits of the refugee inflow. It would also minimize the risk of
social exclusion for the newcomers (bron: International Monetary Fund (IMF)
(2016). The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges.)
➢ Bij eerdere groepen stonden geschikte huisvesting en een inkomensvoorziening
voorop. Dat leidde tot een aanzienlijk lagere deelname aan de arbeidsmarkt.
Die ervaringen worden gebruikt om nu wel een snelle integratie vorm te geven
die er op gericht is mensen zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden.
Werk en participatie voorop, een inkomensvoorziening is het vangnet als dit
(nog) niet lukt. Daarbij wordt overigens rekening gehouden met de doelgroep
van de Participatiewet.Volgens betrokken partijen vindt nu nog onvoldoende
koppeling plaats tussen de competenties van vergunninghouders en de lokale
arbeidsmarktperspectieven (bron: Kamerbrief Asscher -Betreft Integratie en
participatie van vergunninghouders 27 november 2015).
➢ Occupational upgrading is a potentially important form through which
immigrants’ earnings could converge to those of the native born (bron:
Occupation–Education Mismatch of Migrant Workers in Europe: Context and
Policies 2013).
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➢ Het verrichten van betaalde arbeid stelt mensen in staat om in hun dagelijkse
onderhoud te voorzien. Het is daarnaast ook een belangrijke vorm van
participatie in de samenleving. Werk kan personen met een migratieachtergrond
helpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Een andere indicator
die belangrijk is voor integratie is het voldoende gekwalificeerd zijn voor de
arbeidsmarkt (bron: Jaarrapport Integratie CBS 2016 Tweejaarlijks rapport in
opdracht van het ministerie van SZW).
➢ Jongvolwassen vluchtelingen verkeren in een vicieuze cirkel van uitsluiting van de
arbeidsmarkt en ervaren problemen rondom het gebrek aan een sociaal
netwerk, met name rondom het gebrek aan weak ties voor de benodigde
informatie over de samenleving en mogelijkheden op de arbeidsmarkt (bron:
Kwalitatief onderzoek naar de rol van de sociale netwerken en het menselijk
kapitaal van jongvolwassen vluchtelingen bij hun integratie op de arbeidsmarkt
Paula Prinsen, Juli, 2009).
➢ Vluchtelingen die in Nederland dagonderwijs hebben gevolgd en/of
beroepsgerichte cursussen hebben gedaan en/of de Nederlandse taal goed
hebben leren beheersen, hebben nu vaker betaald werk dan de vluchtelingen
die (nog) niet deelgenomen hebben aan deze vormen van onderwijs. (bron:
Arbeidsparticipatie en integratie van vluchtelingen in Nederland Harry van den
Tillaart John Warmerdam 2004).
➢ Voor de toeleiding van statushouders richting werk zijn werkgevers essentieel
(bron: Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen ’17- Divosa ).
➢ Een aanpak zou kunnen zijn om met een duaal opleidingstraject - waarin
intensieve aandacht is voor de taal en een in de sector gepaste werkhouding
gevolgd door een praktijkopleiding van drie maanden, vluchtelingen klaar te
stomen voor werk, met vakinhoudelijke en 'mentale' begeleiding gedurende
vijftien maanden. Hierdoor zouden vluchtelingen binnen zes maanden
taalvaardig kunnen zijn en voor werk beschikbaar en uit de bijstand (bron: Parool
april 2018 - Eveline Wagenaar).
Ten tijde van dit onderzoek verscheen er een publicatie in Trouw betreffende CBS
onderzoek integratievluchtelingen en de quote van Minister Koolmees van Integratie
luidde: “Betaald werk is de snelste weg naar economische zelfstandigheid, integratie en
meedoen in de Nederlandse samenleving”(bron: Trouw april 2018).
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Netwerkvergroting, op professioneel en sociaal vlak, draagt bij aan de eigen regie en
zelfredzaamheid van de vluchtelingjongere.
➢ Social networks can also be deﬁned by who participates within them.
Participation in a particular type of network has an impact on the strength of the
relationships that are formed within them and the type of resources or meanings
that are generated from these encounters. For example, the outcomes from
involvement in an exclusive network could potentially serve a different purpose,
or lead to different outcomes, to those produced from an inclusive one as this
report goes on to show. Voluntary organizations played an important role in the
formation of social networks. Multi-ethnic organizations tended to generate
inclusive networks, whilst RCOs generated more exclusive ones (bron: Refugees'
Experiences of Integration- The Refugee Council, 2007).
➢ Zo komt naar voren dat vluchtelingen die in hun vrije tijd vooral of ook contacten
hebben met autochtone Nederlanders zich hier vaker thuis voelen dan
vluchtelingen die dergelijke contacten (nog) niet hebben. In het overheidsbeleid
wordt er vaak op gewezen dat integratie een proces van twee kanten
impliceert. Vanuit deze gedachte is het van belang dat er op decentraal niveau
voldoende initiatieven zijn om contacten te leggen en onderhouden met
vluchtelingen. Dergelijke initiatieven en netwerken kunnen, vooral ook bij een
informele niet-bureaucratische benadering, voor vluchtelingen een wezenlijke
handreiking vormen om hun weg en plaats in de Nederlandse samenleving te
leren vinden (bron: Arbeidsparticipatie en integratie van vluchtelingen in
Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam 2004).
➢ Sociale netwerken van vluchtelingen kunnen hun arbeidsintegratie bevorderen.
Het aantal personen in het netwerk van jongvolwassen vluchtelingen verschilt.
Sommigen hebben maar één goede vriend terwijl anderen uitgebreide
netwerken hebben (bron: Kwalitatief onderzoek naar de rol van de sociale
netwerken en het menselijk kapitaal van jongvolwassen vluchtelingen bij hun
integratie op de arbeidsmarkt Paula Prinsen, Juli, 2009).
➢ Social networks are important for integration while the absence of networks is
problematic. Supporting access to any kind of network or organization is
important (bron: Social networks, social capital and refugee integration Research Report for Nuffield Foundation April 2013 ).
➢ Ook voor Eritreeërs met een sterkere uitgangspositie is het belangrijk om kennis te
maken met de manier van werken en communiceren op de werkvloer,
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netwerken op te bouwen en relevante werknemersvaardigheden te ontwikkelen.
(bron: Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie
- Kennisplatform en Samenleving - augustus 2017).
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6. Maatschappelijke meerwaarde van de ToekomstAcademie Invloed op en van diverse stakeholders
‘Ik realiseer me dat ons bedrijf zich aan moet passen om deze mensen een kans te
geven. Ik had veel eerder zoiets als dit moeten doen, het opent mijn ogen’.
- Coach via Arcadis

De onderzochte effecten in hoofdstuk 5 gaven aan hoe de modulaire aanpak van de
ToekomstAcademie op diverse aspecten invloed heeft en bijdraagt aan het leven van
de vluchtelingjongere. De effecten op de deelnemers zijn daarin uitgebreid
beschreven. In dit hoofdstuk richten we ons op de effecten van de ToekomstAcademie
op de andere stakeholders en hoe zij deze ervaren; op een breder niveau en op een
bredere doelgroep en daarmee ook op de maatschappij.

6.1 Effecten op bedrijven en opleidingscentra.
De positieve invloed van de bedrijven op de deelnemers betreffende professionele
netwerkvergroting en de ontwikkeling van arbeids- en vak gerelateerde kennis en de
effecten daarvan op en in hun leven kwamen uitgebreid aan bod in voorgaande
hoofdstukken.
Hoe ervaren de bedrijven dit zelf en biedt de ToekomstAcademie hen een
maatschappelijke meerwaarde door deze samenwerking?
In tabel 4.2.2. is een overzicht van de modules en hun samenwerkende partners te zien.
Om de effecten te schetsen belichten we de samenwerking met Accenture (inmiddels
diverse IT modules op verschillende locaties) en DLA Piper (module Know Your Rights)
waarbij de laatste een rapport opmaakte ter evaluatie van deze eerste module met
deelnemers van de ToekomstAcademie.
Aan de hand van publicaties over hun ervaringen schetsen wij de meerwaarde die de
ToekomstAcademie en de deelnemers voor deze bedrijven hebben. Dit is kwalitatief,
voor een verdiepingsslag op maatschappelijke verantwoordelijkheid en waarde om
deze te monitoren is vervolgonderzoek nodig.
Van elke module zijn diverse Youtube filmpjes op te vragen waarin zowel de deelnemers als het
bedrijf hun ervaringen delen.
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Partnerschap Accenture
Begin december 2016 is New Dutch
Connections een unieke samenwerking
aangegaan met Refugee Talent Hub en
Accenture CodeMasters. Ruim twintig
jongeren zijn binnen de ToekomstAcademie begonnen met een leermodule
‘programmeren met Python’. De lessen
werden gegeven bij Accenture op de
Zuidas in Amsterdam. De module bestond
uit twaalf lessen van gastdocenten, waarin
naast programmeren ook aandacht
besteed werd aan bijvoorbeeld design thinking.
'We willen de jongeren inspireren om iets gaafs te doen met het programmeren. Niet
alleen de basis van de programmeertaal (Python), maar ook dat ze iets kunnen
bouwen wat van toegevoegde waarde is.'
- Joep van der Weijden (Accenture)

In het ervaringsverhaal van Osama hoorden we de ervaringen van hem als deelnemer
en wat dat heeft betekend voor zijn toekomst in Nederland. Door de module samen te
ontwikkelen met Accenture zijn zij verantwoordelijk voor de hard skills van de training op
het gebied van codering. De ToekomstAcademie zorgt voor de soft skills op het gebied
van interculturele communicatie, personal branding en netwerken. Deze IT-module krijgt
nu op meerdere locaties van de ToekomstAcademie een vervolg.
‘Ik kan het echt andere organisaties ook aanraden. Het is een goede manier om uit je
corporate bubble te treden en super enthousiaste jonge mensen over de vloer te
krijgen.’
- Dick van Egmond (Accenture)
‘Seeing so many unique personalities go through different stages of learning was fascinating.
The transformation from the somewhat shy, timid group of people they were on day one to the
outgoing, confident people they were on the final day they presented their projects was, to
say the least, impressive. Dick and I stood watching them, bursting with pride. It was definitely
one of the most rewarding moments. Dick and Jasper are very eager to launch the second
round of the program, which is scheduled to take place in October 2017.
‘Facilitating the CodeMasters program for refugees was a great experience. The day the
students delivered their presentations was a highlight for everyone’. (bron: Accenture Insight)
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Partnerschap DLA Piper
DLA Piper in Amsterdam is een van de
initiatiefnemers van het project Know
Your Rights. Tezamen met de
ToekomstAcademie en projectpartners
Leiden Law School en ProBonoConnect
(een project van Het Nederlands Juristen
Comité voor de Mensenrechten)
ontwikkelden zij een
onderwijsprogramma voor asielzoekers
en vluchtelingen, waarin onderwerpen worden behandeld als immigratie en asiel,
onderwijs, werkgelegenheid en sport. De sessies waren erop gericht hen in staat te
stellen hun leven in Nederland of een volgende bestemming vorm te geven en tot een
succes te maken. Alle studenten kregen een mentor (een advocaat) en een buddy
(een rechtenstudent) toegewezen, die hen gedurende het programma hebben
ondersteund en hun juridische vakkundigheid hebben ingezet om hun persoonlijke
doelen te bereiken.

Highlights van dit project (bron: evaluatierapport van DLA Piper)
➢ Het project vierde een mooi succes bij de ondersteuning van Hasna uit Sudan.
In haar strijd met de procedures gebruikte ze wat ze geleerd had en is dankbaar
dat ze de kans kreeg dit te gebruiken voor haar persoonlijke doel. Hasna kan nu
onderwijs volgen.
➢ Een andere deelnemer bracht het geleerde in praktijk bij een
arbeidsovereenkomst.
➢ Media aandacht van de Nederlandse en internationale pers.
➢ Een aantal deelnemers had veel aan het onderdeel Ondernemersrecht en
overwegen om zelfstandig te gaan ondernemen.
➢ De projectmanager, zelf een vluchteling, kreeg een stageplek en is op weg om
zijn ambitie om belastingadviseur te worden waar te maken.
‘DLA Piper has expanded its "Know Your Rights" pro bono programme for the legal
empowerment of refugees and asylum seekers to two new countries in Europe.
Following its successful introduction in Amsterdam last year, the programme is now opening in
Paris and Vienna, with further launches planned for Hamburg, Luxembourg and Rome. The aim
of the programme is to empower asylum seekers and refugees by increasing their core legal
knowledge and associated soft skills. The firm will provide weekly training on various legal issues
and their rights, to help attendees integrate better into society, become better advocates for
their own interests, and pursue their professional and personal goals’. (bron: DLA Piper 2018)
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Deze genoemde partnerschappen zijn exemplarisch voor de modulaire aanpak van de
ToekomstAcademie. Inmiddels zijn met beide bedrijven meer modules gestart op
diverse locaties. De rol en verantwoordelijkheden van het bedrijf en de
ToekomstAcademie zijn helder en worden bij aanvang vastgelegd. Na afloop van
iedere module worden de ervaringen en aandachtspunten ter evaluatie
meegenomen. Gestreefd wordt naar duurzame waarde- en betekenisvolle
samenwerkingsverbanden met bedrijven en opleidingscentra.
Naast de effecten op de deelnemers heeft de samenwerking ook een
(maatschappelijke) meerwaarde voor de bedrijven:
➢ Een bijdrage aan de oplossing van het integratie paradox.
- Als vluchtelingen eenmaal zover zijn dat ze op niveau deel kunnen nemen aan
de arbeidsmarkt, zouden werkgevers open moeten staan om ze een
volwaardige plek te geven. Werk op niveau is cruciaal om de eigenwaarde
terug te vinden en iets terug te kunnen doen voor de samenleving. Men is
gefixeerd op de achterstand van vluchtelingen in plaats van op hun inzet en
kwaliteiten, en dat leidt vaak tot het gevoel van onderwaardering en zelfs
uitsluiting van de meest geïntegreerde groepen. Ziedaar wat in diverse
wetenschappelijke literatuur bekend staat als de ‘integratie paradox’ (bron:
Sociale Vraagstukken -Hallah Choreshi, maart 2015).
➢ De samenwerking biedt een goede kans om te participeren met organisaties
binnen en buiten het eigen netwerk.
➢ Invulling van de CSR/ MVO beleid.
➢ Invulling van Social Return verplichting.
- Zeker op het gebied van 'hoogwaardige inhuur', worstelen overheden met het
toepassen van social return. Toch kan het resultaat zeer verrassend zijn, als je
maar bereid bent regels los te laten en ruimte te bieden voor eigen invulling.
(bron: Social return in optima forma: vluchtelingen opleiden tot tolk -expertise
centrum Piano).
Uiteraard zijn er ook interne effecten voor de bedrijven waar te nemen en de
ervaringsverhalen van de desbetreffende bedrijven en hun medewerkers geven dit
aan.
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6.2 Effecten op vrijwilligers
Dat de vrijwilligers van onschatbare
waarde zijn voor de verduurzaming,
opschaling en verankering van de
ToekomstAcademie wordt belicht in de
separate rapportage betreffende de
interventies die de ToekomstAcademie
inzet voor eerder genoemde doelen.
De waarde van de vrijwilliger voor de
deelnemer werd eerder belicht in
hoofdstuk 5.
In deze paragraaf richten we ons op de waarde die de ToekomstAcademie heeft voor
de vrijwilligers. De ToekomstAcademie werkt met verschillende vrijwilligers:
Maatjes nemen hun jongere mee in de wereld van Nederlandse leeftijdsgenoten, door
bijvoorbeeld samen aan een opdracht te werken, te koken, of iets leuks te
ondernemen.
Coaches hebben meer ervaring op de arbeidsmarkt en zetten samen met hun jongere
stappen in de gewenste (studie-/beroeps)richting. Hierbij wordt het eigen netwerk ook
ingezet. Coaches komen vaak uit de bedrijven waar een module mee wordt
ontwikkeld.
Leermeesters zijn gastdocenten die de jongeren kennis laten maken met de
beroepsgroep en de lessen binnen een module verzorgen.
Algemeen vrijwilligers helpen de lokale teams van de ToekomstAcademie bij
bijvoorbeeld administratie, communicatie en evenementenorganisatie.
De groep stagiaires is niet apart benoemd, aangezien deze vaak ook een van bovenstaande
rollen vervullen.

De minimale tijd dat een vrijwilliger verbonden is aan de ToekomstAcademie is vier tot
zes maanden, al is dit in praktijk vaak langer. De tijdsbesteding voor de coaches en
maatjes is gemiddeld twee uur per week. Bij de algemeen vrijwilligers varieert dit van
een tot drie dagen per week.
De positieve invloed van de interactie tussen coach en deelnemer (ontwikkelen
professionele vaardigheden en netwerk) en maatje en deelnemer (ontwikkelen sociale
vaardigheden en sociaal netwerk) op het leven van de jongere als deelnemer van de
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ToekomstAcademie kwam aan bod in het vorige hoofdstuk. Hoe ervaren de coaches,
maatjes en algemeen vrijwilligers de samenwerking met de ToekomstAcademie en
biedt de ToekomstAcademie hen een maatschappelijke meerwaarde?
In deze paragraaf wordt de werving en duurzaamheid van de vrijwilligers buiten schot
gehouden, daar wordt later op terug gekomen in de separate rapportage betreffende de
interventies ten behoeve van de duurzaamheid van de ToekomstAcademie.

Per type vrijwilliger, en ook nog binnen de groep van deze vrijwilligers, ligt de maatschappelijke
meerwaarde op diverse vlakken en aspecten. We zullen dit per groep belichten:

Maatjes
Zoals omschreven is het maatje vaak van ongeveer dezelfde leeftijd als de deelnemer.
Ze zijn merendeels studenten met diverse redenen om zich in te zetten als vrijwilliger.
Volgens de sociologische framing-theorie (bron: Solidarity and prosocial behaviour, a
framing approach- Lindenberg, S. e.a. 2006)voelen ze zich betrokken bij de
belevingswereld van de doelgroep. Deze theorie gaat uit van een drietal kaders:
- Vrijwilligerswerk moet leuk zijn
- Vrijwilligerswerk moet lonen
- Vrijwilligerswerk moet juist zijn
Deze motivaties verschuiven binnen de kaders al naar gelang de vrijwilliger langer
betrokken is of in een andere levensfase belandt (bron: Movisie; levensloop van een
vrijwilliger, 2011).
De waarde van het maatje- zijn wordt weergegeven in de persoonlijke
ervaringsverhalen van de maatjes zelf. Door het organiseren van evenementen en
activiteiten zorgt de ToekomstAcademie voor de fun factor en de informele
ontmoetingen met anderen buiten hun bestaande netwerk. De studenten willen
verkennen, ontplooien en beleven: hun vaardigheden en talenten ontwikkelen.
Het verhaal van Annelou op de volgende pagina schetst een aantal van deze
aspecten en de meerwaarde van het maatje- zijn voor haar.
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De bijzondere vriendschap tussen
Annelou, een Utrechtse studente en
Abdul, een Afghaanse vluchteling, aan
elkaar gekoppeld door NDC.
‘Waar ik hem help met zijn Nederlands,
leert hij mij woordjes Farsi en vertelt hij
mij veel over de politieke situatie in zijn
thuisland’.
- Annelou (maatje)

‘In het begin keken we heel erg naar hoe Abdul zijn opleiding in kon gaan richten’, zo
vertelt Annelou over hun samenwerking, ‘We zijn veel gaan wandelen om elkaar beter
te leren kennen en gingen al snel op zoek naar plekken waar Abdul kon gaan
schaken’. Wanneer wij Annelou horen praten over haar vriendschap met Abdul voelen
we goed hoe bijzonder hun samenwerking is. Annelou geniet er zichtbaar van om van
Abdul te leren en hem verder op weg te helpen in zijn ambities. Maar vooral Abduls
verhaal is erg bijzonder. Hij vertelt ons dat op het AZC eigenlijk heel weinig te beleven
valt. De jongeren om hem heen verliezen alle vreugde door de verveling waarin zij
terecht komen. Maar door New Dutch Connections wordt hij uit deze sleur getrokken.
Elke maandag is de open avond van NDC en is iedereen welkom, vluchteling of niet,
om een hapje te komen eten. ‘Vrijwel elke maandag kom ik hier eten, dat is ongelooflijk
leuk. Vaak wordt er iets voor ons georganiseerd. Ik probeer altijd veel andere jongens
uit het AZC mee te nemen, en ze te laten zien hoe leuk het hier is’, zo vertelt hij met een
grote glimlach op zijn gezicht.
Coaches
De coaches zitten in een andere levensfase dan de maatjes. Ze richten zich meer op
de professionele begeleiding van de deelnemers en verschaffen hen toegang tot werk
gerelateerde netwerken (zie eerdere omschrijving). Steeds vaker zijn de coaches
werkzaam bij het bedrijf of opleidingscentrum dat de module ontwikkelt.
De maatschappelijke meerwaarde voor de coaches, als medewerkers van het
betreffende bedrijf, ligt op diverse vlakken, al naar gelang hun inzet en motivatie.
De meerwaarde voor het bedrijf werd al eerder beschreven in paragraaf 6.1, het gaat
nu om de individuele inzet van de medewerkers als coach en leermeester.
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➢ Teambuilding:
Vrijwilligerswerk is goed voor het wij-gevoel.
➢ Company pride:
Werknemers die onder werktijd vrijwilligerswerk verrichten voelen zich meer
betrokken bij de onderneming. Ze zijn trots op hun bedrijf, omdat het goede
doelen steunt en daardoor minder snel geneigd om van werkgever te
veranderen.
➢ Ontwikkeling werknemer:
Vrijwilligerswerk kan onvermoede talenten van werknemers blootleggen, omdat
ze zich kunnen bezighouden met heel andere taken. Een medewerker zou
binnen z'n vrijwilligerswerk bijvoorbeeld z'n leidinggevende kwaliteiten goed
kunnen ontwikkelen, zodat hij in het bedrijf kan doorgroeien (bron: De Zaak ).
NB: Met druk is die beleving van de medewerker anders.
‘Ik vind het mooi en bijzonder om te zien hoe de deelnemers en de coaches/ maatjes
gedurende een module steeds meer naar elkaar toe groeien. Fijn om hieraan als
supercoach een bijdrage te mogen leveren’.’
- Ingrid Oude Lenferink (supercoach)

Op 11 april werd de module
‘CodeMasters/ Programmeren met
Python’ afgerond, een samenwerking
met Gasunie en Accenture. Circa drie
maanden lang reisde een groep jonge
vluchtelingen uit Burgum en Emmen
naar Groningen om les te krijgen in
codeertaal Python. De lessen werden
gegeven door verschillende werknemers
van Gasunie.

Docent Jan ter Schure: 'Het enthousiasme van de jongeren werkte erg aanstekelijk en
maakte het lesgeven echt leuk'. Ook docent Arshad Abdoelbasier stond ‘versteld van
het enthousiasme van de deelnemers en hun ideeën om nóg beter te worden’. Mark
Wiekens van Gasunie vult aan: ‘Deze samenwerking was voor ons nieuw en ook erg
leerzaam: we krijgen niet dagelijks mensen met verschillende achtergronden over de
vloer. Wat mij voornamelijk bij zal blijven is hoe we de hobbels die we gaandeweg
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tegenkwamen samen oplosten. De samenwerking tussen de partners onderling en de
deelnemers is misschien wel net zo belangrijk geweest als het programmeren zelf. Het
was enorm inspirerend om te zien hoe je zaken samen kunt aanpakken en verder
vormgeven. Ik ben erg blij met het resultaat en het feit dat Gasunie zich ook op deze
manier kan laten zien’.
Algemeen vrijwilligers
De maatschappelijke meerwaarde bij de groep algemeen vrijwilligers ligt deels op
hetzelfde vlak als bij de coaches en de maatjes: al naar gelang de tijd dat deze
betrokken blijft, de rol en de levensfase waarin deze zich bevindt. Daarnaast zijn er ook
ex- deelnemers (alumni) die zich inzetten voor de ToekomstAcademie op vrijwillige
basis. De ambitie van de ToekomstAcademie is vergroting van deze groep ten
behoeve van de verduurzaming, de maatschappelijke meerwaarde en daarmee
vergroting van de impact. De verduurzaming wordt belicht in het separate rapport.
De ex-deelnemers worden met name ingezet voor
hand- en spandiensten bij evenementen/ activiteiten,
het werven van deelnemers en het geven van
presentaties ten behoeve van de ToekomstAcademie.
De inzet wisselt van vier uur per maand (50 euro per
maand) tot drie keer per week (150 euro per maand).
Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om de
sociale participatie te vergroten. Een vrijwilliger maakt
zich nuttig en vergroot tegelijkertijd zijn netwerk. Daar
worden mensen niet alleen gelukkig van, het helpt ze
ook om uiteindelijk economisch zelfstandig te worden
(bron: integratie barometer Vluchtelingenwerk).

Jaartal

Aantal algemeen
vrijwilligers NDC

Aantal ex-deelnemers
(alumni) NDC

2016

49

14

2017

155

22
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Naast dat ex -deelnemers zich inzetten voor de ToekomstAcademie stimuleert
deelname aan de ToekomstAcademie hen ook om elders vrijwilligerswerk te doen. Het
verhaal van Toprak is daar een voorbeeld van:

Toprak (26 jaar, Turkije)
‘Via New Dutch Connections volg ik Nederlandse lessen en deze worden gegeven op
het ROC in Utrecht. Ik ben een hele positieve jongen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om
te zwemmen en ik houd van theater, films en boeken. Bij theater vind ik de muzikale en
biografische kant heel leuk, omdat mensen het echte leven spelen. Ik doe veel
vrijwilligerswerk, met name op kunstfestivals en op filmfestivals, waar ik heb verteld over
Turkse en Koerdische films.
Elke maandag werk ik ook als vrijwilliger in een bejaardentehuis. Ik ben van beroep
verpleger en dit zou ik ook graag in Nederland willen doen. Ik wil graag mensen helpen,
zodat zij een gezond leven kunnen leiden. Ouderen vind ik het leukst om mee te
werken, omdat het contact vaak gemakkelijk gaat, zij zijn aardig en niet zo complex. Ik
houd van Nederland: het is een land met een goede democratie, weinig racistische
mensen en een vrij leven’.
Ook andere algemeen vrijwilligers zetten zich in voor taken als advies, bestuur,
organisatie van modules/ activiteiten en het begeleiden van stagiaires en vrijwilligers .
Dit onderzoek is daar een goed voorbeeld van, waarbij de coördinatie vanuit NDC
werd begeleid door een vrijwilliger. Ook was de supervisie van de studenten in handen
van deze vrijwilliger.

6.3. Effecten op lokale overheid (gemeenten)
De aanpak van de ToekomstAcademies wordt voorgefinancierd door subsidies en
donaties, van zowel fondsen als particulieren. Bijdrage fondsen van o.a. Asiel, Migratie
en Integratiefonds (AMIF), Adessium Foundation, Oranje Fonds, Fonds 21, gemeente
Utrecht en Fonds voor Cultuurparticipatie.
Door de lokale aanpak van de ToekomstAcademie wordt de financiering door lokale
partners steeds belangrijker en de ambitie is deze financiering te stimuleren. Dit
stimuleert zowel de duurzaamheid en opschaling van de ToekomstAcademies, als de
lokale verankering. Dit rapport en onderzoek richt zich op de doelen voor de
deelnemers en de effecten op hun toekomst zoals beschreven in voorgaande
hoofdstukken. In de separate rapportage worden de interventies belicht hoe de
ToekomstAcademies de verduurzaming, opschaling en lokale verankering van de
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aanpak en organisatie stimuleren. Dat ook daarin de gemeenten een belangrijke rol
spelen wordt dan belicht.
In deze paragraaf worden de effecten op de lokale overheid beschreven met
betrekking op de aanpak van de ToekomstAcademie en het effect daarvan op de
vluchtelingjongeren. Om de maatschappelijke waarde te waarderen in de koppeling
met de participatiewet is vervolgonderzoek nodig. Dit betreft de vervolgstappen zoals
vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken en non-conformistisch onderwijs, waarmee de
ToekomstAcademie de doorstroom naar passend vervolgonderwijs, met name MBOonderwijs, wenst te bespoedigen.
Heeft de begeleiding van jonge vluchtelingen door de ToekomstAcademie een
maatschappelijke meerwaarde voor de lokale overheid?
Het Kennisplatform hield afgelopen
voorjaar een enquête onder
gemeenten met de vraag wat zij
doen om statushouders naar werk te
begeleiden. Ruim de helft van de
gemeenten bleek bezig met het
ontwikkelen van nieuw aanvullend
beleid voor deze specifieke groep.
‘De projecten die nu gepresenteerd
worden, zijn de uitvoering van de
toen bedachte plannen.’(bron:
Trouw december 2016).
De lokale aanpak en verankering van de ToekomstAcademie verstevigt de
partnerschap met de gemeenten, door in te spelen op lokale problematiek en beleid.
Gezien de diversiteit in aanpak door de diverse gemeenten is dit wenselijk.
Uit de enquête van Kennisplatform Integratie & Samenleving (2016) waarin bijna 200
gemeenten zijn vertegenwoordigd blijkt :
➢ Gemeenten schatten dat ongeveer 60% van de vluchtelingen pas kansen op de
arbeidsmarkt heeft na het volgen van een (aanvullende) opleiding, of door
activeringsactiviteiten, zoals vrijwilligerswerk.
➢ 30% van de vluchtelingen is volgens gemeenten niet bemiddelbaar naar werk.
➢ 72% van de gemeenten heeft specifiek beleid om vluchtelingen met een status
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aan het werk te helpen, of heeft dat in ontwikkeling.
➢ Twee derde van de gemeenten stelt dat er op dit moment onvoldoende
geschikt werk is in hun regio.
➢ Slechts 16% van de gemeenten zegt voldoende te weten van de statushouders
om te kunnen bemiddelen naar werk.
➢ Gemeenten willen snel(ler) beginnen met arbeidstoeleiding: nu wacht ruim een
derde hiermee tot de statushouder de verplichte inburgering heeft afgerond.
➢ 85% van de gemeenten geeft aan dat er voldoende politiek draagvlak en
politieke wil aanwezig is in de gemeente om de arbeidstoeleiding goed te
organiseren.

Voorbeeld van de aanpak in een tweetal gemeenten waar de
ToekomstAcademie aanwezig is:
Utrecht
Gemeenten zijn via de Participatiewet
verantwoordelijk voor de ondersteuning van
statushouders bij het vinden van werk. Hoe ze dat
invullen, verschilt per gemeente.
De gemeente Utrecht werkt actief aan een
versnelling van de arbeidstoeleiding van
vluchtelingen en past daarvoor reguliere
instrumenten aan voor statushouders, zoals het
aanbieden van werkervaringsplekken die zich
voornamelijk op taalverwerving richten. Ook
werkt de gemeente nauw samen met andere stakeholders, om dubbele begeleiding te
voorkomen (bron: factsheet Utrecht opleiding en werk -KIS).
Tijdens de externe stakeholdersessie in dit impacttraject gaf de afgevaardigde van de
gemeente Utrecht, Niene Oepkens, aan om vooral nauw samen te werken en elkaar te
kunnen vinden op kennis, netwerk en expertise. De gemeente wenst integrale aanpak
met partners, met lokale focus. De ToekomstAcademie staat open in haar aanpak deze
samenwerking te verstevigen, naast de financiële steun, gebaseerd op resultaat.
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Rotterdam
In de aanpak van Rotterdam wordt met name
ingezet op de samenwerking en verbinding van
ketenpartners, met het doel de zelfredzaamheid
van de jonge vluchteling te stimuleren.
Het Jongerenloket ontvangt statushouders in de
leeftijd van 18 - 27 jaar na doorverwijzing van IOS.
Voor deze doelgroep is het reguliere proces van
het Jongerenloket aangepast om de uitkering en
uitbetaling van de inrichtingskosten zo snel als
mogelijk te realiseren. Met als doel dat de statushouder snel kan starten met inburgering
en integreren in de Rotterdamse samenleving. Er wordt daarnaast ondersteunende
begeleiding geboden richting het reguliere onderwijs en werk. Er wordt daarom
samengewerkt met diverse interne en externe ketenpartners (bron: Rapport
Rotterdamse aanpak statushouders 2016 – 2020)
De gemeente biedt statushouders een stabiele inkomensbasis die nodig is om te werken
aan integratie, arbeidsontwikkeling en re-integratie. Wanneer er recht is op
inkomensondersteuning wordt gezorgd voor een tijdige en rechtmatige verstrekking van
de uitkering. Bekend is dat het overgrote deel van de statushouders, in ieder geval de
eerste periode, een beroep doet op een gemeentelijke uitkering. Het is wenselijk de
bijstandspopulatie zo beperkt mogelijk te houden of anders de uitkeringsduur zoveel
mogelijk te beperken. Daarom spant de gemeente zich in voor de totale groep
uitkeringsgerechtigden om zo veel mogelijk, liefst duurzame uitstroom te realiseren. Ook
voor statushouders geldt dat wie niet op eigen kracht de stap naar de arbeidsmarkt
kan maken, ondersteund wordt met arbeidsontwikkeling en re-integratie (bron: Rapport
Rotterdamse aanpak statushouders 2016 – 2020).
De Integratienota 010 is klip en klaar: er is één beleid voor alle nieuwkomers, waar je ook
vandaan komt of wat je achtergrond ook is. Voor iedereen geldt dezelfde regels,
statushouders krijgen geen speciale behandeling. Die regels zijn vooral gebaseerd op
eigen verantwoordelijkheid: je bent in de eerste plaats zelf aan zet. Gemeenten zijn
zich ervan bewust dat de integratie van vluchtelingen anders moet dan we tot dusver
hebben gedaan. Het beleid is divers. Sommige gemeenten, zoals Rotterdam, besteden
de integratie uit, andere niet. Maar feit is dat ze ermee bezig zijn (bron:
Wetenschappers over de Rotterdamse aanpak voor statushouders- artikel Monique
Smeets oktober 2016).
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Gezien het algemeen overheidsbeleid, bovengenoemde adviezen en insteek van de
gemeenten sluit de aanpak van de ToekomstAcademie aan op die doelen, al zijn ze divers
vormgegeven in de diverse gemeenten. De ToekomstAcademie zal zich richten op de
samenwerking, zowel op sociaal als op financieel gebied, met deze gemeenten om de lokale
aanpak te versterken en te verduurzamen.
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7. Conclusies
‘Toen ik 2,5 jaar geleden uit Syrië naar Nederland kwam zat ik nog vol energie. Als ik
destijds dit traject had kunnen volgen had ik misschien wel nóg meer bereikt. Maar ik
ben erg blij dat ik nu mee heb kunnen doen, het heeft mij echt een boost gegeven om
die energie weer terug te vinden’.
- Mustafa

In dit hoofdstuk staan de conclusies die op basis van dit onderzoek getrokken kunnen
worden ten aanzien van de impact op het leven van de vluchtelingjongere, de
aantoonbaarheid daarvan en hoe de wijze van aanpak van de ToekomstAcademie
daaraan bijdraagt (de drie impactvragen en de Theorie van Verandering). Ook
bespreken we de vervolgstappen die worden genomen om te sturen op deze impact
om deze te bestendigen en te valideren op de langere termijn.

7.1. Draagt de aanpak van de ToekomstAcademie daadwerkelijk bij tot eigen
regie, participatie en zelfredzaamheid van de vluchtelingjongere?
Uit dit onderzoek blijken 70-80% van de variabelen, die dienen als indicator voor
bovengenoemde effecten, positief te zijn verbeterd in het leven van de jonge
vluchteling na deelname aan de ToekomstAcademie (beperkte groep baseline
meting).
Voor nu kunnen we met enige zekerheid
aangeven dat deze antwoorden een
positieve uitkomst aangeven voor de
aanpak van de ToekomstAcademie en
de effecten daarvan op het leven van
de deelnemers. In dit onderzoek en
meting wordt er dan ook gesproken van
een sterke indicatie voor de
onderbouwing van deze effecten en
dat deze te danken zijn aan de aanpak
van de ToekomstAcademie.
De ervaringsverhalen schetsen de herkenning en bevestiging van de doelgroep hoe de
ToekomstAcademie daarmee een effect op hun leven heeft gehad.
Literatuurverkenning is gebruikt als additionele onderbouwing om door middel van
secundaire bronnen bestaande informatie te vergaren (uit artikelen, websites, e.d.) die
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betrekking heeft op de meerwaarde van deze wijze van aanpak op jonge
vluchtelingen. Deze inventarisatie betreft de waarde van netwerkvergroting, de
ontwikkeling van hard en soft skills en de versteviging van de weak ties (= arbeid
gerelateerde netwerken) en hoe deze bijdragen aan de zelfregie, zelfredzaamheid en
participatie van de jongere.

Vervolgstappen
➢ Baseline survey verbeterde vorm (inmiddels ontwikkeld tijdens dit onderzoek),
waarbij meerdere indicatoren worden getoetst van de aanpak van de
ToekomstAcademie, die bijdragen aan de zelfregie, zelfredzaamheid en
participatie van de jongere.
➢ Implementatie van deze survey in alle ToekomstAcademies op drie
meetmomenten: bij aanmelding, na afronding module, drie maanden later.
➢ Gekoppeld aan het digitale deelnemersvolgsysteem - verdiepingsslag om beter
aan te kunnen tonen in welke mate de ToekomstAcademie invloed heeft gehad
op deze veranderingen.
➢ Vervolgonderzoek/ -meting op een grotere groep.
➢ Evaluaties met bedrijven en opleidingscentra optekenen waardoor de mate van
invloed van de ToekomstAcademie en haar aanpak beter kan worden
aangetoond.

7.2. Zijn de effecten (op maatschappelijk en individueel niveau) inderdaad te
onderbouwen en aantoonbaar?
Op basis van het huidige, beperkte, onderzoek kan met enige zekerheid worden
aangetoond in welke mate de ToekomstAcademie invloed heeft gehad op de
veranderingen (zie ook 7.1).

Vervolgstappen
➢ Door de vervolgstappen, (zie 7.1) te implementeren zal de verificatie en validatie
worden vergroot.
➢ Vervolgonderzoek/- meting gaat inzicht bieden in de verdere ontwikkelingen van
de jongere, als ook in de stappen binnen de participatiematrix. Hierdoor zal de
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maatschappelijke meerwaarde van de ToekomstAcademie beter kunnen
worden onderbouwd voor verschillende partijen als financiers, gemeenten,
lokale partners en andere stakeholders .

7.3 Werken de interventies van de ToekomstAcademie efficiënt en effectief:
doen we de “juiste” dingen op de goede manier?
In deze paragraaf belichten we elke activiteit zoals deze is weergegeven in de Theorie
van Verandering en die bijdraagt aan de directe en de lange termijn effecten op de
deelnemers. (zie tabel 4.3.1)
Matching coach/ maatje
In het onderzoek wordt door middel van de aantallen de aanpak bevestigd dat elke
deelnemer een coach en een maatje krijgt. Indien er te weinig coaches en of maatjes
zijn krijgen ze in ieder geval een van de twee. In de ervaringsverhalen (storytelling)
wordt de herkenning van de doelgroep betreffende de waarde van een coach en of
een maatje bevestigd.
Literatuurverkenning dient hier als additionele
onderbouwing om door middel van secundaire
bronnen, bestaande informatie te vergaren (uit
artikelen, websites, e.d.), betreffende de waarde
van een coach en een maatje voor de jongere.
Deze inventarisatie betreft de waarde van
netwerkvergroting, de ontwikkeling van hard en
soft skills en de versteviging van de weak ties en
hoe deze bijdragen aan de zelfregie,
zelfredzaamheid en participatie van de jongere.
De ondersteuning van de coach, in het
stimuleren van de vergroting van een
professioneel netwerk (weak ties) en ter
ondersteuning van de ontwikkeling van de hard skills (professionele en vak gerelateerde
vaardigheden) wordt zowel in de ervaringsverhalen van de deelnemers als in die van
de bedrijven herkend en bevestigd.
De ondersteuning van het maatje, in het stimuleren en uitbreiden van het sociale
netwerk (strong ties) en ter ondersteuning van de soft skills (sociale vaardigheden) wordt
zowel in de ervaringsverhalen van de deelnemers als in die van de maatjes herkend en
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bevestigd. Tevens toont literatuurverkenning aan, als additionele onderbouwing, dat
toegang verschaffen tot en kennis geven over Nederlanders en hun cultuur bijdraagt
tot zelfredzaamheid en zelfregie.

Partnerschappen aangaan met bedrijven en opleidingscentra (gezamenlijk modules
ontwikkelen en aanbieden)
De groei van het aantal (lokale) ToekomstAcademies en de groei van het aantal
partnerschappen met bedrijven en opleidingscentra laat zien dat deze aanpak positief
wordt ontvangen door deze stakeholders. Inmiddels zijn er ook een aantal modules
herhaald op diverse locaties in samenwerking met dezelfde partners, waarmee de
ToekomstAcademie bestendige en wederzijds waardevolle en effectieve
partnerschappen aangaat met corporate partners (o.a. DLA Piper en Accenture).
In de ervaringsverhalen wordt de herkenning en
bevestiging van de bedrijven en opleidingscentra
betreffende de waarde van deze samenwerking
herkend en bevestigd. Ook de ervaringsverhalen van
de deelnemers herkennen en bevestigen deze
waarde. Netwerkvergroting, de professionele
ondersteuning en de ervaring bij deze bedrijven om
de modules te volgen worden genoemd. Ook draagt
de aanpak van de ToekomstAcademie bij aan
positieve beeldvorming van de jongere als
waardevolle arbeidskracht.
Literatuurverkenning dient hier als additionele
onderbouwing om door middel van secundaire
bronnen, bestaande informatie te vergaren (uit artikelen, websites, e.d.) en richt zich op
de waarde van werk gerelateerde ondersteuning en toegang tot professionele
netwerken ten behoeve van de participatie en integratie van de jongere.
Vervolgstappen
➢ Verdieping aanbrengen in de evaluatie met bedrijven, aangaande hun
meerwaarde en de meerwaarde van de ToekomstAcademie en hun ervaringen
met deze aanpak.
➢ Rapportages en metingen delen met alle stakeholders om de betrokkenheid en
zichtbaarheid te verhogen en lokale partnerschappen te stimuleren.
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Afspraken ketenpartners
In het onderzoek wordt duidelijk aangeven dat toegang tot de doelgroep van
essentieel belang is om de aanpak van de ToekomstAcademie op te kunnen schalen
en de impact te vergroten. Bij de ketenpartners is behoefte aan afstemming aan de
voorkant en deze behoefte wordt gedeeld door de ToekomstAcademie. Het maken
van heldere en duidelijke afspraken met de ketenpartners vergroot de toegang tot de
doelgroep.

Dit rapport is vervaardigd in opdracht van en in samenwerking met New Dutch Connections.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder toestemming worden
gekopieerd of gepubliceerd. April 2018.
Copyright beelden: New Dutch Connections, Maartje Fotografie, Ribal El Khatib, Mirwais

53

