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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 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.  

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+) bedient de ToekomstAcademie nu ook 

uitgeprocedeerde vluchtelingen uit dezelfde leeftijdscategorie 

➢ Organisatorische opzet 

* Ten tijde van het onderzoek ondergaat de organisatie een 

organisatieverandering om de fundering voor de ToekomstAcademie te 

verstevigen en te bestendigen. 
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De aanpak wat betreft de vrijwillige inzet en matching van coaches en maatjes aan de 

deelnemers is niet veranderd, net als 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. Dit ligt besloten 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 aan te tonen? 

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  

  

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 

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. 
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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, tussen- 

en eindmeting). Tijdens het onderzoek werd er gebruik gemaakt van eerdere 

vragenlijsten.  

 

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. 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. 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. Literatuurverkenning dient als 

additionele onderbouwing om door middel van secundaire bronnen bestaande 

informatie te vergaren.  

 

* 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 

De ToekomstAcademie richt zich op diverse 

groepen deelnemers, in de leeftijdscategorie van 

18 tot en met 29 jaar.  

 

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) 

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. 

 

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, 

 

Uitgeprocedeerde 

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. 
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Statushouder 

Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en 

werken in Nederland. 

 

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

 

*** Integratie/SH—in deze periode voornamelijk in Utrecht.  

 

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). Afspraken over toegang tot de 

doelgroep op de diverse locaties is van essentieel belang om samen de impact op de 

jongere te vergroten, vandaar dat de samenwerking en gemaakte afspraken met de 

ketenpartners cruciaal is. 
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4.2 Het traject van de ToekomstAcademie in het kort 

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.  

 

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 
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te ondernemen en hen te ondersteunen bij vragen rond hun ontwikkeling. 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). Een overzicht van de locaties van de 

ToekomstAcademies gedurende de periode 2016-2017 en het aantal modules inclusief 

samenwerkende partners vind u terug in de uitgebreide rapportage. 
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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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De Participatieladder onderscheidt zes niveaus van economische participatie:  

 

1) sociaal geïsoleerd 

 

2) informele sociale contacten 

 

3) deelname aan georganiseerde activiteiten 

 

4) onbetaald werk 

 

5) betaald werk met ondersteuning 

 

6) betaald werk zonder ondersteuning 

 

Naast economische participatie is ook sociale participatie belangrijk. Deelnemen aan 

de lokale samenleving helpt tegen eenzaamheid en isolement.  
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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  

 

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 

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.  

 

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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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) Ik ben tevreden met mezelf 

2) Ik zie mijn toekomst positief in 

3) Ik heb een doel op dit moment 

4) Ik weet hoe ik mijn doel kan bereiken 

5) Ik heb naast mijn school veel bezigheden 

6) Ik ontmoet regelmatig Nederlanders die ik eerder nog niet kende 

7) Er zijn mensen die mij kunnen helpen om mijn doel te bereiken 

8) Ik ken bedrijven waar ik wel eens een kijkje zou willen nemen 

9) Ik stap gemakkelijk op onbekende mensen af 

 

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    

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

5.1.2  eindmeting na volgen module ToekomstAcademie 

 

 

Uitkomsten 

1.  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.  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.  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.  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. 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 
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voor de module geen nieuwe contacten maakten dit nu wel gedaan. 

7. 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.  

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’.  

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 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. In de uitgebreide rapportage van het onderzoek onderbouwen we dit 

door middel van de ervaringsverhalen en een literatuurverkenning. 

 

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). 

 

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). 
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(Economische) Zelfredzaamheid 

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) 

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* 

- 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. 
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5 .2 Effecten op de deelnemers – aan de hand van ervaringsverhalen 
In de ervaringsverhalen in de complete rapportage kunt u de kwalitatieve effecten 

terug lezen als beleving in het persoonlijke verhaal. Hier tonen we door een zeer 

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. 

 

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. 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 heb al veel 

geleerd.’  

 

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’. 

 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’. 

 

 

 



22 
 

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’. 

 

‘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. 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 de complete rapportage vindt u de gehele literatuurverkenning en vermelding van 

bronnen.  

 

Hier tonen we door een zeer beknopte weergave welke eerdere indicaties en 

aannames er worden onderbouwd vanuit deze literatuurverkenning: 

➢ Vakkennis & professionele vaardigheden (werk gerelateerd) dragen bij aan 

integratie en participatie van de vluchtelingjongere. 

 

➢ Netwerkvergroting, op professioneel en sociaal vlak, draagt bij aan de eigen 

regie en zelfredzaamheid van de vluchtelingjongere.  

 

Diverse rapporten (zie uitgebreide rapportages) en artikelen onderbouwen deze 

stelling. 
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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 

 

6.1 Effecten op bedrijven en opleidingscentra. 

Hoe ervaren de bedrijven de aanpak van de ToekomstAcademie en biedt de 

ToekomstAcademie hen een maatschappelijke meerwaarde door deze 

samenwerking?  

In de uitgebreide rapportage vindt u alle modules en samenwerkende bedrijven terug. 

Om de effecten te schetsen belichten we nu kort 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. Ook zijn de uitgebreide ervaringsverhalen terug te lezen in de 

volledige rapportage. 

 

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 Toekomst-

Academie 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.  



24 
 

‘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) 

 

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. 

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 
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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. 

➢ 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  

 

6.2 Effecten op vrijwilligers 

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). 

 

 

Hoe ervaren de maatjes, coaches en algemeen vrijwilligers de samenwerking met de 

ToekomstAcademie en biedt de ToekomstAcademie hen een maatschappelijke 

meerwaarde?  

 

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. 

 

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. 
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In de uitgebreide rapportage vindt u onder andere het verhaal Annelou en de 

meerwaarde van het maatje- zijn voor haar als ook de verhalen en ervaringen van de 

coaches vanuit Accenture en de Gasunie. 

 

‘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) 

 

 

 

 

 

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. 

➢ 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 ).  
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‘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) 

 

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 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.  

 

 

Jaartal Aantal algemeen 

vrijwilligers NDC 

Aantal ex-deelnemers 

(alumni) NDC 

2016 49 14 

2017 155 22 

 

Naast dat ex -deelnemers zich inzetten voor de ToekomstAcademie stimuleert 

deelname aan de ToekomstAcademie hen ook om elders vrijwilligerswerk te doen.  

 

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.  
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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 

aanpak en organisatie stimuleren. Dat ook daarin de gemeenten een belangrijke rol 

spelen wordt dan belicht. 

➢ Heeft de begeleiding van jonge vluchtelingen door de ToekomstAcademie een 

maatschappelijke meerwaarde voor de lokale overheid?  

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. 

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). 

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 

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. 
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➢ 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.

 

In de uitgebreide rapportage worden een tweetal gemeenten waar de 

ToekomstAcademie zich bevindt (Utrecht en Rotterdam) nader belicht. 

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 

 

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 

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. 
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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 

maatschappelijke meerwaarde van de ToekomstAcademie beter kunnen 

worden onderbouwd voor verschillende partijen als financiers, gemeenten, 

lokale partners en andere stakeholders .  
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7.3 Werken de interventies van de ToekomstAcademie efficiënt en effectief: 

doen we de ‘juiste’ dingen op de goede manier? 

 

Matching coach/ maatje 

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 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 
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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. 

 

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. 

 

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 beknopte rapport is vervaardigd in opdracht van en in samenwerking met New Dutch 

Connections en is een onderdeel van een uitgebreide rapportage. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze publicatie mag zonder toestemming worden gekopieerd of gepubliceerd. April 

2018. 
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34 
 

 


