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VOORWOORD
Elk jaar is het weer bijzonder om te realiseren hoeveel New Dutch Connections 
doet en daarmee bereikt. We zijn erg trots om de resultaten van 2017 hierbij aan u 
te mogen presenteren. 

In 2017 hebben we samen met bedrijven vele jongeren verleid om na te denken 
over hun toekomst, of deze nu hier of in een internationale omgeving plaatsvindt. 
Hierin is NDC innovatief en toonaangevend. En zien we dat onze werkwijze veel 
navolging krijgt. Dat doet ons goed. Want hierdoor zien we dat veel jonge 
 vluchtelingen, ongeacht hun juridische status, een grotere kans hebben op een 
‘Bright Future’. 

In 2017 zijn we in Rotterdam, Den Haag/Katwijk, Tilburg/GilzeRije, Arnhem/ 
Wageningen, Emmen en Drachten/Burgum gestart met de ToekomstAcademie. 
Elke TA heeft zijn eigen karakter, bouwt voort op het lokale netwerk zowel van 
betrokken burgers als van bedrijven. 

In dit jaarverslag leest u wat we allemaal hebben meegemaakt en hebben gedaan 
en met wie.

Veel leesplezier!

Margriet Stuurman en Bright Richards
Directie NDC
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NEW DUTCH 
CONNECTIONS
Iedereen heeft toekomstdromen, maar niet iedereen krijgt de kans deze na te 
jagen. De situatie van jonge (ex) vluchtelingen in Nederland is vaak uitzichtloos. 
Sommige jongeren zijn afgestomd, depressief en eenzaam. Ook deze jongeren 
moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en geholpen te worden 
aan een sociaal en professioneel netwerk, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen 
in hun nieuwe of tijdelijke thuisland. Om ondernemerschap te stimuleren biedt 
NDC deze jongeren, ongeacht status of afkomst, een podium om zichzelf te 
profileren. We zorgen dat ze mensen leren kennen die hen helpen bij het bereiken 
van hun idealen. Dit doen wij door samen met bedrijven workshops aan te bieden, 
de jongeren te koppelen aan coaches en maatjes en unieke ontmoetingen te organi-
seren door o.a. het produceren van theatervoorstellingen. 

NDC is een sociaal maatschappelijk en tegelijkertijd ook een culturele organisatie. 
Een vrij unieke combinatie, die niet voor niets is gekozen: de urgentie van (cultuur)
participatie van niet-westerse migranten en vluchtelingen is groot! Hiermee geven 
wij hen een podium en hun stem terug, waardoor ze geactiveerd worden en 
zichzelf weer durven laten zien. Deze hybride organisatievorm zorgt voor meer 
synergie tussen onze verschillende werkzaamheden, die allemaal hetzelfde doel 
hebben: het ‘connecten’ van mensen met een verschillende achtergrond.

Professionalisering en groei 
De ToekomstAcademie heeft in 2017 grote stappen gemaakt. Het doel was om 
acht ToekomstAcademies op te richten door het hele land. Dit is gelukt. We zijn 
gefaseerd van start gegaan: Eerst in Utrecht (2015), daarna Rotterdam (2016) waarna 
in 2017 Den Haag, Tilburg, Arnhem, Emmen, Burgum en Drachten volgden. We 
hebben hierbij specifiek gekeken naar de AMV-regio’s van COA waar onze belang-
rijkste doelgroep, jongeren met en zonder verblijfsvergunning, verblijft. Een goede 
landelijke spreiding, zodat we zoveel mogelijk jongeren kunnen bereiken. 

Het opzetten van een ToekomstAcademie op een nieuwe locatie vergt veel tijd en 
aandacht. Het meekrijgen van gemeentes, COA, Nidos en andere stakeholders is 
daarbij cruciaal. Het vertrouwen winnen van deze partijen en van de deelnemers is 
belangrijk voor het opbouwen van een duurzame leeromgeving. Administratief is 
het ook een veelomvattende operatie. Is er toestemming van alle partijen? Zijn de 
deelnemers wel subsidiabel? Hebben wij de juiste papieren in ons bezit? Om dit 
allemaal zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is er in 2017 extra geïnvesteerd in 
personeel. 
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Per ToekomstAcademie is er een lokale projectleider aangesteld die, gestuurd en 
ondersteund door het landelijke team, als taak heeft om lokaal zoveel mogelijk 
draagvlak te creëren bij zowel de jongeren, vrijwilligers, stakeholders en de 
gemeente. De projectleider stuurt het vrijwilligersteam en de projectmedewerker 
aan, die ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden. Samen werken zij aan de 
(op)bouw van een lokale community. 

Met de wens om op termijn de cultuurtak van NDC uit te breiden is in augustus 
een projectleider Cross Cultural Connections aangenomen. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor het aangaan van landelijke en lokale samenwerkingen op 
het gebied van kunst en cultuur, het coördineren van de kunst- en cultuurmodules 
en het vergroten van financieel draagvlak voor onze culturele activiteiten. 

De snelle groei van ToekomstAcademies vroeg ook om uitbreiding op het hoofd-
kantoor van NDC in Utrecht. In de maand december zijn twee fondsenwervers,  
een senior partnership professional, een campagnemedewerker en een business 
manager aangesteld. Zij ondersteunen de projectleiders en daarnaast sturen zij 
aan op verduurzaming van de organisatie. Verduurzaming, zowel financieel gezien 
als bij het vergroten van het algehele draagvlak. Ook is het vinden en binden van 
lokale vrijwilligers cruciaal.

Als gesubsidieerde stichting zijn wij verplicht om ons werk uitgebreid te verantwoor-
den. Dit, en de administratie rondom de wetgeving omtrent privacy en gegevens van 
de deelnemers, deed ons beslissen om aan iedere ToekomstAcademie een adminis-
tratief medewerker te koppelen, ter ondersteuning van dit veelomvattende proces.

Wat Aantal 2016 Aantal 2017
Opgestarte TA’s 2 (Utrecht, R’dam) 6 (Utrecht, Rotterdam, 

Den Haag, Tilburg, Arnhem 
en Noord-Nederland)

Deelnemers afgerond traject 88 582

Vrijwilligers actief 173 602

OIET trajecten 6 5

Nieuwe modules ontwikkeld i.s.m. partners 3 16

AILMFH voorstellingen 17 4

Performances totaal 26 53 

Cross Cultural Connection Events 0 16 

Ontvangers nieuwsbrief 6015 6318

Volgers Facebookpagina 4353 6344

Volgers Twitter 1336 1585

Kwantitatieve resultaten 2017
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Softskills en hardskills
Een van de doelen van NDC is het koppelen van jongeren met een vlucht-
achtergrond aan een netwerk, zodat zij uiteindelijk economisch zelfredzaam 
kunnen worden. Wij hebben ondervonden dat, wanneer je geen inhoudelijk 
vervolg biedt op Ondernemen In Je Eigen Toekomst, je frustratie creëert.  
Om die reden biedt NDC vanaf 2017 ook hardskills trainingen aan op de 
 werkvloer. Door goed te kijken naar de interesses van de jongeren hebben wij 
verschillende ‘modules’ ontwikkeld in samenwerking met bedrijven in uiteen-
lopende sectoren. Iedere module bestaat nu uit een combinatie van soft en 
 hardskills, wat het  leertraject tot een compleet geheel maakt. Hierdoor kunnen  
de deelnemers snuffelen aan verschillende beroepsgroepen en zo ontdekken  
waar hun interesses en talenten liggen.

Tijdens de training Ondernemen In Je Eigen Toekomst gaan de jongeren drie 
maanden lang aan de slag met vragen als ‘wie ben ik?’ ’wat kan ik?’, ’wat wil ik 
worden?’ en ’wie kan ik inzetten voor mijn ontwikkeling?’. Daarnaast ontwik-
kelen ze vaardigheden, zoals het schrijven van een toekomst- of carrièreplan 
en worden ze getraind in presentatie en interculturele communicatie. Ze 
maken kennis met verschillende bedrijven en beroepsgroepen door op 
excursie te gaan en worden gekoppeld aan een coach en een maatje die hen 
ondersteunen op professioneel en sociaal vlak.
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Eind 2016 zijn wij binnen de ToekomstAcademie Utrecht begonnen met een eerste 
pilotmodule ‘Programmeren met Python’ bij Accenture. Deze module was heel succes-
vol waardoor we in 2017 ook op andere locaties samenwerkingen zijn aangegaan met 
(lokale en landelijke) bedrijven en maatschappelijk organisaties. Een module is een 
wekelijkse training van twee uur en duurt doorgaans 3 maanden. De module start 
meestal met een aantal softskillstrainingen van NDC. Vervolgens verzorgen mede-
werkers van het bedrijf de hardskills-lessen. Aan het eind van de module vindt er een 
feestelijk slotevenement plaats en ontvangen de deelnemers een certificaat.

Nieuwe ToekomstAcademies werden doorgaans opgestart met een module van 
Ondernemen In Je Eigen Toekomst, om zo de jongeren kennis te laten maken met 
NDC. In Rotterdam en Utrecht werd meteen begonnen met het aangaan van 
partnerschappen met lokale bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke 
organisaties. Ook werden er verschillende activiteiten georganiseerd waardoor 
jongeren laagdrempelig kennis met ons konden maken. Deze activiteiten waren 
ook geschikt om het contact met de jongeren warm te houden in een periode als 
er even geen module-aanbod was. 

Een overzicht van alle modules per locatie vindt u in de bijlagen.
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TOEKOMSTACADEMIE
De ToekomstAcademie van NDC komt voort uit ons empowermenttraject Onder-
nemen in je Eigen Toekomst. Binnen de ToekomstAcademie kunnen jongeren zich 
focussen op hun toekomst perspectieven, met als doel sociale en economische 
zelfredzaamheid te realiseren. De jongeren maken door deelname aan modules 
kennis met verschillende bedrijven en beroepsgroepen en krijgen hierbij hulp van 
vrijwillige coaches en maatjes, zodat zij zelf ook een sociaal en professioneel netwerk 
op kunnen bouwen. Op deze manier wordt hun isolatie doorbroken, hun zelfvertrouwen 
en netwerk vergroot en kunnen ze weer de regie in eigen hand nemen.

8 Locaties

Utrecht
De ToekomstAcademie Utrecht is de bakermat voor de ontwikkeling van de Toekomst-
Academie in het algemeen. In 2017 is hier verder gegaan met het ontwikkelen van 
nieuwe modules i.s.m. partners. Dit werd in eerste instantie voor een groot deel 
opgepikt door een vrijwilligersteam wat in de praktijk toch niet helemaal werkte, 
waarna de organisatiestructuur is aangepast. Naast de organisatie van de modules 
werden er samen met stagiaires van de opleiding Ergotherapie activiteiten op de 
maandag avond georganiseerd, wat resulteerde in een veelzijdige inloopavond voor 
zowel jongeren als vrijwilligers. Utrecht is de enige plek waar, naast een grote groep 
AMV-ers, ook statushouders binnen onze doelgroep vallen. Deze groep bereiken 
blijkt een flinke uitdaging, aangezien zij zich overal in de stad bevinden. In 2018 zullen 
wij extra aandacht geven aan deze doelgroep en toeleiding naar werk.

Rotterdam
De ToekomstAcademie Rotterdam kende een flitsende start door meteen al diverse 
modules aan te kunnen bieden. Er zijn samenwerkingen met o.a. het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, DLA Piper en Humanitas aangegaan, en verschillende activitei-
ten georganiseerd. Het was vaak een uitdaging om de grote groep jongeren met 
vaak verschillende statussen allemaal in dezelfde richting te bewegen. Mede dankzij 
de samenwerking met de opleiding Ergotherapie van Hogeschool Rotterdam zijn wij 
hier goed in geslaagd. Maar liefst dertien studenten hebben hun stage bij de TA 
Rotterdam in 2017 afgerond. Het unieke karakter van deze samenwerking ligt zowel in 
de intensieve begeleiding vanuit de docenten, als de kansen binnen de Toekomst -
Academie om competenties te ontwikkelen. In 2018 zullen deze en andere samen-
werkingen voortgezet worden.

Den Haag
De ToekomstAcademie in Den Haag is gestart binnen het reguliere lesprogramma 
van de ISK-aanbod. Dit leek een voordeel, maar bleek een nadeel. OIET werd een 
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onderdeel van school (en dus ook van het schoolverzuim), het rooster werd leidend 
en niet de koppeling met vrijwilligers en toekomstdromen. Het lukte onze project-
leider niet om deze aansluiting te vinden. Uiteindelijk is besloten om enthousiaste  
deelnemers te koppelen aan de ToekomstAcademie Rotterdam. En sindsdien zijn 
deze TA’s gekoppeld.

Tilburg e.o.
In Tilburg e.o. (Goirle, Gilze en Waalwijk) waren stakeholders als COA, Nidos en 
Sterkhuis vanaf het begin erg enthousiast over ons programma. De zoektocht naar 
samenwerkingspartners om modules mee te ontwikkelen verliep echter moeizamer. 
Om de grote groep Eritrese AMV-ers die in deze regio gehuisvest is toch te activeren, 
besloten wij om alvast softskills  trainingen aan te bieden. Ook hebben we de Girl 
Power training verder ontwikkeld, speciaal voor Eritrese meiden. Vanaf het najaar 
kregen wij de kans om kantoor te houden bij het Zuidelijk Toneel, wat resulteerde  
in onze eerste kunst- & cultuur module. Een succesvolle pilot, die in 2018 vervolg 
krijgt. Ook het winnen van de pitch van het innovatieplatform jeugd gemeente 
Tilburg gaf ons extra stimulans om door te zoeken naar partners, zodat we in de 
toekomst een breder pallet aan modules kunnen aanbieden.

Arnhem
In september startte de ToekomstAcademie in Arnhem/ Wageningen. Ruim veertig 
jongeren uit de regio hebben Ondernemen In Je Eigen Toekomst gevolgd. Deze 
kick off was bijzonder aangezien de deelnemers, die bijna allemaal nog maar net 
in Nederland waren, direct gekoppeld werden aan een eerstejaars student van  
de Hogeschool Utrecht. Deze studenten fungeerden als maatje en de jongeren 
verstevigden hun vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie. 
De uitdaging waar wij voor stonden was om enerzijds draagvlak te creëren bij  
alle partners uit de keten en aan de andere kant naamsbekendheid te krijgen bij 
toekomstige vrijwilligers, zakelijke partners, coaches en maatjes. Toch is er in vier 
maanden tijd al een goed fundament gelegd voor een succesvolle Toekomst-
Academie, die verder uitgebouwd zal worden (met modules) in 2018. 

3 Locaties in Noord-Nederland
De ToekomstAcademie Noord-Nederland bestaat uit de locaties Emmen/ Ter Apel, 
Drachten en Burgum. Emmen en Burgum kenmerken zich door Gezinslocaties 
(GLO’s), waar uitgeprocedeerde ouders met (jonge) kinderen verblijven totdat het 
jongste kind achttien is. Dit betekent in de praktijk vaak dat bewoners jarenlang 
verblijven in het AZC en hun kinderen regulier onderwijs volgen. De onzekerheid 
en frustratie onder deze doelgroep is groot. Onze eerste uitdaging was om ver-
trouwen op te bouwen door continuïteit in aanwezigheid te organiseren. Daarnaast 
zochten wij naar lokale partners en vrijwilligers, die samen met ons aan de lokale 
community wilden bouwen. Ook hier geldt dat het tijd kostte om lokale verankering 
te realiseren, maar er is, mede door versterking in personeel, een goede aanzet 
gegeven voor 2018. 
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Persoonlijke ontmoeting 
Zonder ontmoeting geen netwerk en zonder netwerk weinig kans op economische 
zelfstandigheid. NDC onderscheidt zich van de meeste vluchtelingenorganisaties 
door de jongeren binnen de ToekomstAcademie in contact te brengen met mensen 
die hen verder kunnen helpen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Iedere deelnemende jongere krijgt een coach en een maatje toegewezen die de 
jongere ondersteunen bij zijn/ haar ontwikkeling door hun eigen netwerk in te zetten. 
Wekelijks wordt er afgesproken om bijvoorbeeld samen een open dag te bezoeken 
of iets sociaals te ondernemen. De coach heeft meer ervaring op de arbeidsmarkt 
met een groter netwerk en neemt meer de mentorrol op zich. Het maatje kan de 
jongere toegang bieden tot de wereld van Nederlandse leeftijdsgenoten door 
samen leuke dingen te doen. 

‘IK HEB ZELF OOK MEEGEMAAKT DAT JE JE BEST EENZAAM KUNT 
VOELEN IN EEN ONBEKENDE STAD. HIERDOOR WEET IK GEWOON 
HOE BELANGRIJK HET IS OM MENSEN OM JE HEEN TE HEBBEN. IK 
VIND HET FIJN ALS IK DIT OOK TERUG KAN DOEN VOOR EEN ANDER.’

 MAUD, MAATJE MOHAMMED
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De vrijwillige coaches en maatjes krijgen vanuit NDC training en intervisie. Dit geeft 
hen inzicht in de leefsituatie van de jongeren, de mogelijkheden en onmogelijk-
heden. Ook komen interculturele communicatievaardigheden aan bod en is er ruimte 
voor het uitwisselen van ervaringen. 
Om deze coaches en maatjes te bereiken zijn er verschillende informatieavonden 
georganiseerd door het land, zijn er performances geweest om NDC op de kaart te zetten 
en is sociale media ingezet. Ook zijn er lokaal samenwerkingen aangegaan met onder-
wijsinstellingen (zoals Hogeschool Utrecht) om maatjes te werven. Coaches worden, 
sinds de modulaire aanpak, steeds vaker door de bedrijven met wie wij een module 
ontwikkelen geleverd. De doelstelling was dat iedere deelnemer zowel een coach als 
een maatje gekoppeld krijgt. Dit is niet altijd haalbaar gebleken, dus is deze doelstelling 
aangepast. Iedere deelnemer wordt wel minimaal aan een coach óf maatje gekoppeld. 

‘TOEN IK BIJ HET KOFFIEZETAPPARAAT OP MIJN WERK OVER DIT 
PROJECT LAS, DACHT IK METEEN: NU MOET IK HET GEWOON DOEN 
[…] HET IS EEN GOEDE SPIEGEL, WANT HET LEERT JE OM OP EEN 
ANDERE MANIER NAAR ONZE SAMENLEVING TE KIJKEN. HET IS GEWOON 
NOGAL WAT OM JE LEVEN ELDERS OPNIEUW OP TE BOUWEN EN 
JEZELF TE ONTWIKKELEN’

JOOST, COACH VAN MOHAMED 
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HOOGTEPUNTEN 2017
Onderdeel Cultuurnota
Vanaf dit jaar zijn wij, samen met 54 andere culturele instellingen, onderdeel van de 
Cultuurnota 2017-2021 van de gemeente Utrecht. Een grote blijk van vertrouwen en 
waardering voor ons aanbod op cultureel gebied. In 2017 zijn we, samen met onze 
partner Theater Utrecht, gestart met de voorbereiding van onze nieuwe voorstelling 
The Bright Side Of Life. Zonder de ondersteuning van Culturele zaken van de 
gemeente Utrecht zou het ons niet gelukt zijn deze droom te realiseren.  

Inloopavonden 
Om de jongeren en betrokken burgers, instanties en vrijwilligers de kans te bieden 
elkaar in een ontspannen setting te ontmoeten, zijn er wekelijks inloopavonden 
georganiseerd in Utrecht. Tijdens deze avonden werd er gekookt door een wisselend 
team van jongeren, ervaringen gedeeld, informatie gegeven over nieuwe modules 
en softskills trainingen gegeven. De avond fungeerde eens per maand ook als 
informatieavond voor potentiële vrijwilligers. Een schot in de roos, aangezien zij 
op deze manier meteen de sfeer van NDC meekrijgen en de jongeren kunnen 
ontmoeten.

Start impactonderzoek en -meting
Sinds de start van de ToekomstAcademie groeide de behoefte aan onderbouwing 
van de modulaire aanpak. We zagen de noodzaak om de effecten op de deelnemers 
en op de omgeving aantoonbaar te maken. Een dergelijk impactonderzoek draagt 
ook bij aan de verduurzaming en de lokale verankering van de ToekomstAcademie. 
Begin 2017 zijn wij samen met Social Enterprise Lab (SE.lab) aan de slag gegaan 
om kritisch te kijken naar het aanbod van de ToekomstAcademies. Door middel 
van verschillende werksessies met in- en externe stakeholders is het aanbod 
binnen New Dutch Connections onder de loep gelegd en er is gekeken naar de 
effecten hiervan op de jongeren. Begin 2018 wordt het onderzoek afgerond  
met een uitgebreide rapportage.

‘REGELMATIG SCHUIF IK AAN TAFEL OP DE INLOOP AVOND VAN 
NDC. OM MIJN COACHEE WEER TE ONTMOETEN, OM HEERLIJK TE 
ETEN, MAAR OOK OM TE GENIETEN VAN DE POSITIEVE SFEER EN DE 
VERBINDINGEN DIE TOT STAND KOMEN.’

JOEP DELASSO, COACH EN TRAINER
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Toekenning ‘Comenius Teaching Fellow’ beurs 
In april ontvingen wij samen met de Hogeschool van Amsterdam een ‘Comenius 
Teaching Fellow’ beurs van € 50.000 euro uit handen van minister Bussemaker van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het onderwijs-
vernieuwings project waarbij wij jonge vluchtelingen koppelen aan studenten 
Ergotherapie. Het doel van deze samenwerking is dat beide groepen van elkaar 
leren. De diversiteit binnen de opleiding Ergotherapie krijgt op een positieve 
manier meer aandacht, de jongeren worden ondersteund door een leeftijds-
genoot en NDC biedt stageplaatsen voor studenten. In 2018 willen wij meer van 
dit soort samenwerkingen aangaan met onderwijsinstellingen.

Wall of connection
Jongeren van de ToekomstAcademie Utrecht werkten op zaterdag 20 mei de hele 
dag aan een grote muurschildering in de wijk Overvecht. Het schilderen van de 
muur maakte namelijk deel uit van het wereldwijde project Let’s Colour Walls of 
Connection (een initiatief van AkzoNobel en Masterpeace), met als doel mensen 
via muren met elkaar te verbinden. En dat is gelukt: veel buurtbewoners kwamen 
langs om te kijken en een praatje te maken. Ook wethouder Kees Diepeveen kwam 
poolshoogte nemen. Het resultaat van de dag was niet alleen een prachtige muur, 
maar ook de verbinding tussen al deze mensen.

 ‘IK WOON OM DE HOEK EN HET WAS ZO’N TOFFE VERRASSING 
TOEN IK THUIS KWAM GISTEREN. DIE HANDEN DIE DE WERELD 
DRAGEN IN HET KUNSTWERK: DAT ZIJN WIJ!’

BEWONER WIJK OVERVECHT

Summer Academy
In Utrecht en Rotterdam zijn in de zomer van 2017 onder de noemer Summer 
Academy verschillende activiteiten voor jonge vluchtelingen georganiseerd. Voor 
veel van hen duurt de zomerperiode erg lang: de scholen zijn gesloten en de 
mensen om hun heen gaan met vakantie. Om de jongeren niet kwijt te raken en 
geactiveerd te houden, hebben wij onze vrijwilligers gevraagd of zij (eenmalige) 
workshops wilden geven. Van voetbalclinics en middagen roeien, tot cursussen 
Word/ Excel en Levend Stratego: de keuze was reuze!

‘ANDERS DAN ANDERE BUDDY-PROJECTEN TUSSEN ASIELZOEKERS 
EN NEDERLANDSE STUDENTEN, WORDT DIT PROJECT GEBRUIKT IN DE 
OPLEIDING VAN DE STUDENTEN ERGOTHERAPIE EN DRAAGT ZO 
DIRECT BIJ AAN DE VERNIEUWING EN VERBETERING VAN HET 
ONDERWIJS.’

JET BUSSEMAKER
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Corporate Citizenship Award 
Het team van CodeMasters heeft in juli de Corporate Citizenship Award binnen 
Accenture gewonnen voor de module ‘programmeren met Python’. Deze werd in 
het voorjaar van 2017 in samenwerking met de ToekomstAcademie gegeven aan 
jonge vluchtelingen. De prijs, een cheque ter waarde van € 5000,- , is door Accen-
ture  geschonken aan NDC om zo meerdere identieke modules tot stand te kunnen 
brengen. In het najaar kreeg de IT-module dan ook een vervolg.

Stad Gods goede doel 
De Zusters Augustinessen van Sint Monica uit Utrecht zetten ieder jaar een project 
in de schijnwerper in hun blad Stad Gods, dat tweemaal per jaar verschijnt. Dit jaar 
was dat de ToekomstAcademie. In elk nummer vertelde een van de deelnemers 
over zijn/ haar oude en nieuwe leven en de rol die New Dutch Connections daarin 
speelt. Lezers kunnen een donatie doen voor bijvoorbeeld de aanschaf van 
laptops of busjes om de jongeren mee te vervoeren en dragen zo indirect ook bij 
aan hun ontwikkeling. 
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Gieskes Strijbis Podiumprijs 
Op 9 oktober won Bright Richards de Gieskes-Strijbis Podiumprijs: de grootste 
 podiumprijs van het land. De prijs, € 60.000,-, werd dit jaar uitgereikt aan twee 
 makers van theater, muziek, compositie of dans. Van de kandidaten werd verwacht 
dat ze een duidelijke visie hebben op het bereiken van nieuw publiek, het behan-
delen van nieuwe thematiek en het  ontwikkelen van nieuw repertoire. 

‘DE GENOMINEERDEN VOOR DE NIEUWE GIESKES-STRIJBIS PODI-
UMPRIJS ZIJN GEËNGAGEERDE MAKERS DIE GRENZEN DURVEN VER-
LEGGEN. DOORZETTERS DIE NIET BANG ZIJN OM HET GEBAANDE 
PAD TE VERLATEN.’

TINO WALLAART, DIRECTEUR VAN HET GIESKES-STRIJBIS FONDS

Pitch Tilburg
De ToekomstAcademie Tilburg heeft op 1 november, met haar pitch bij het 
Innovatie netwerk Jeugd, steun toegewezen gekregen voor haar project om jonge 
vluchtelingen te begeleiden binnen de zorg- en welzijnssector. Dit betekent dat de 
ToekomstAcademie wordt opgenomen in de leergemeenschap van initiatief-
nemers en gebruik kan maken van ondersteuning voor de verkenning en uitwerking 
van de module Zorg.
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Kerstkaartenactie Bonifatius College
Een aantal jongeren van de ToekomstAcademie ging in de maand december op 
klassenbezoek bij het Bonifatius College in Utrecht om te vertellen over zichzelf en 
hun toekomstdromen. Zo konden ze kennismaken met de leerlingen. Vervolgens 
werd met de kerstkaartenactie €1368,- opgehaald voor New Dutch Connections.

NDC IN DE MEDIA - NDC heeft in 2017 meerdere malen de media 
gehaald. Zo was Bright Richards met een interview in het blad  
‘De verwondering’ in de rubriek ‘Onder de huid’ over de overwinning 
van zijn angsten. En er was een groepsinterview over 1e hulp bij  Integratie 
in ‘de Werkplaats’ van de KNMH. En Bright werd geïnterviewd in DUIC 
(de Utrechtse internet courant) in de rubriek ‘Allemaal  Utrechters’. Ook 
de medewerkers Babah Tarawally en Faris Alqubati  zijn in deze rubriek 
geportretteerd. Bright werd ook geinterviewd voor Kerk en Wereld en 
voor Volzin. Ook besteedden lokale dagbladen zoals Dagblad van het 
Noorden en de Leeuwarden Courant aan de TA’s in hun regio en de 
vakbladen Advocatie, Cedris en Economic Boards berichtten over onze 
samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast is Bright een regelmatig 
terugkerende gast bij RTVUtrecht.  Daarnaast stond Bright met een stuk 
in de  Volkskrant, het Parool, NRC, AD en Nu.nl over het winnen van de 
Gieskes  Strijbis podiumprijs 2017. Enkele deelnemers kwamen aan  
bod in het programma Maatje Gezocht van het Oranjefonds i.s.m.  
TV Gelderland en AT5, waarin zij een oproep deden.
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CULTUUR
Er wordt veel waarde gehecht aan cultuur binnen NDC. Zo zien wij theater als een 
belangrijke verbindende factor: we faciliteren ontmoetingen die normaal niet zo 
snel plaats zouden vinden en koppelen mensen met verschillende achtergronden 
aan elkaar om zo de interculturele en -religieuze dialoog aan te gaan. In 2017 
heeft New Dutch Connections grote stappen gezet op het kunst- en cultuurvlak.  
De doelen uit het culturele jaarplan voor 2017 zijn dan ook grotendeels gehaald. 

Cross Cultural Connections 
Met Cross Cultural Connections investeren we in een stabiele basis met lokale 
samenwerkingspartners op het gebied van kunst en cultuur, teneinde jonge 
talenten een podium te bieden en ruimte te geven voor persoonlijke en talent-
ontwikkeling. Het programma is gestart in 2017, loopt tot eind 2018 en zal zich 
verder ontwikkelen in 2019. Onder Cross Cultural Connections vallen de kunst- en 
cultuurmodules van twaalf weken en culturele evenementen waar vluchteling-
jongeren bij betrokken zijn. 

Er zijn in 2017 22 Cross Cultural Connections Events geweest en drie volwaardige 
kunst- en cultuurmodules bij drie verschillende ToekomstAcademies. Hiermee is 
de doelstelling van 24 evenementen behaald.

De Liefde voor Vrijheid
Er zijn 26 performances van De Liefde voor Vrijheid geweest in 2017. Daarnaast 
heeft Bright op negentien gelegenheden een op De Liefde voor Vrijheid gebaseerde 
pitch, gastcollege of andersoortig optreden verzorgd. Gecombineerd komt dat op 
45 performances bij bedrijven, (onderwijs)instellingen en maatschappelijke 
organi saties, wat de doelstelling van 30 ruimschoots overschrijd.

In De liefde voor vrijheid vertelt Bright Richards zijn verhaal op een luchtige 
en toegankelijke wijze. Waar hij vandaan komt, hoe hij in Nederland 
terechtkwam en waar hij allemaal tegenaan liep tijdens zijn integratie. 
Een komische, muzikale performance met muzikanten Oleg Fateev of 
Lamin Kuyateh, die het publiek aan het dansen krijgt en aan het denken zet.
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As I Left My Father’s House
As I Left My Farther’s House is in 2017 vier keer opgevoerd. Dat is minder dan 
verwacht. Dat heeft te maken met een aantal factoren. Zo zijn er meer performances 
en cross culturele activiteiten geweest dan verwacht, is NDC als stichting sterk 
gegroeid en heeft de voorbereiding van The Bright Side of Life veel tijd in beslag 
genomen. Om deze voorstelling te promoten is er voor gekozen om bij een drietal 
gelegenheden een preview van deze nieuwe voorstelling te spelen in plaats van 
de gehele As I Left My Father’s House voorstelling.

De verhalen in de voorstelling As I Left My Father’s House gaan over 
mensen die huis en haard moeten verlaten door agressie, armoede of 
oorlog. Zij slaan een onbekende weg in vol onzekerheid en gevaar. 
Verhalen uit de Bijbel, de Koran en de Tenach mengen zich met persoon-
lijke geschiedenissen en overwegingen van vluchtelingen. De voorstel-
ling is sinds 2010 al meer dan 300 keer opgevoerd in o.a. kerken, 
moskeeën, scholen en theaters door het hele land.

The Bright Side of Life (voorbereiding)
Het tweede deel van 2017 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de 
voorbereidingen voor de nieuwe voorstelling The Bright Side of Life, een coproductie 
met Theater Utrecht, over Bright Richards’ vlucht en integratie in Nederland. De 
voorstelling gaat op 31 maart 2018 in première en zal hierna toeren door de 
Nederlandse theaters en boardrooms en wellicht in reprise gaan. Fondsenwerving, 
productie en samenstelling van cast en crew ging in nauwe samenwerking met 
Theater Utrecht. 



PARTNERSCHAPPEN
2017 was het jaar van de modulaire aanpak. Door het hele land werd gezocht naar 
partners met wie wij een leermodule voor de jongeren konden ontwikkelen, 
aansluitend op hun wensen. In de bijlagen vindt u een overzicht van alle modules 
die in 2017 hebben plaatsgevonden. U ziet: een enorme groei! Hieronder lichten 
wij enkele partnerschappen uit, die exemplarisch zijn voor de modulaire aanpak 
van de ToekomstAcademie.

Partnerschap Accenture 
Begin december 2016 is New Dutch Connections een unieke samenwerking aange-
gaan met Refugee Talent Hub en Accenture CodeMasters. Samen ontwikkelden wij 
de leermodule ’Programmeren met Python’. Deze succesvolle pilot, die in het 
voorjaar van 2017 eindigde en meteen een prijs won (zie blz 19), werd in het najaar 
vervolgd. 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. In de toekomst krijgt deze 
IT module op meerdere locaties van de ToekomstAcademie een vervolg.  
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‘WE WILLEN DE JONGEREN INSPIREREN OM IETS GAAFS TE DOEN 
MET HET PROGRAMMEREN. NIET ALLEEN DE BASIS VAN DE PRO-
GRAMMEERTAAL, MAAR OOK DAT ZE IETS KUNNEN BOUWEN WAT 
VAN TOEGEVOEGDE WAARDE IS.’

JOEP VAN DER WEIJDEN (ACCENTURE)
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Partnerschap DLA Piper
De ToekomstAcademie Rotterdam is een van de initiatiefnemers van het project 
Know Your Rights. Tezamen met DLA Piper en projectpartners Leiden Law School 
en ProBonoConnect ontwikkelden TA Rotterdam een onderwijsprogramma voor 
asielzoekers en vluchtelingen, waarin de rechten en plichten van asielzoekers en 
vluchtelingen werden behandeld binnen de rechtsgebieden immigratie, onderwijs, 
werkgelegenheid en sport. De sessies waren erop gericht om de jongeren in  
staat te stellen hun leven waar ook ter wereld vorm te geven en tot een succes te 
maken. Alle deelnemers kregen een coach (een advocaat) en een maatje (een 
rechtenstudent) toegewezen, die hun juridische vakkundigheid inzetten om de 
persoonlijke doelen van de jongere te behalen.  
De module heeft veel deelnemers positief ondersteund bij hun proces, kreeg  
veel media-aandacht in binnen- en buitenland en wordt in 2018 vervolgd.

‘Working with NDC has been such a pleasure and is our most rewarding 
NGO partnership across all of our European offices, and we even plan to 
make it a global program. When we set out to collaborate with NDC, we 
thought that our lawyers would be educating newcomers, but NDC is 
about cultural exchange and we never could have guessed how much 
we would also learn from them!’ (DLA Piper)
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Partnerschap het Zuidelijk Toneel
Het Zuidelijk Toneel en de ToekomstAcademie Tilburg hebben de handen ineen-
geslagen. Vijfentwintig (ex) vluchtelingen uit Tilburg, Gilze-Rijen, Waalwijk en 
Oisterwijk, met bijzondere interesse in podiumkunst, volgden in het najaar de 
module Kunst & Cultuur. Samen met (docent)theatermakers Ilse Oostvogels en 
Vincent Saffrie werkten zij twaalf weken lang naar hun eindpresentatie toe; hun 
allereerste podiumperformance voor publiek. In het traject stond spelplezier 
voorop, waarbij theater, muziek en dans werden ingezet als manieren voor de 
jongeren om zichzelf te uiten. Gedurende dit proces werden ze ondersteund door 
een maatje van een kunstopleiding en een coach uit het werkveld die hen wegwijs 
maakten in de wereld van kunst en cultuur.

‘HET WERKEN MET DEZE BIJZONDERE DOELGROEP HEEFT ONS 
VEEL GELEERD EN OPGELEVERD. WE HEBBEN ONZE WORKSHOPS EN 
IDEEËN OVER THEATER(MAKEN) REGELMATIG BIJ MOETEN STELLEN, 
MAAR STEEDS ALS WE DE JONGEREN OP DE VLOER BEZIG ZAGEN 
WAS DAT RUIMSCHOOTS DE MOEITE WAARD. 

HET IS ENORM  ONTROEREND GEWEEST OM MET HEN TE WERKEN 
EN ZE TE ZIEN OPBLOEIEN. WE ZIJN ONTZETTEND TROTS OP WAT ZE 
UITEINDELIJK IN HET THEATER HEBBEN LATEN ZIEN EN HEEL 
DANKBAAR VOOR DE KANS MET HEN TE WERKEN.’

VINCENT SAFFRIE (THEATERDOCENT)

Partnerschap Arcadis
Water, Stedenbouw, Milieu en Duurzaamheid: enkele thema’s die in de leermodule 
Engineering i.s.m. Arcadis aan bod kwamen. Drie maanden lang heeft een groep 
jonge nieuw komers zich gebogen over deze pittige materie. Voor hen was 
deelname aan de module vooral een mooie kennismaking met een nieuw 
werkveld en een oriëntatie op de toekomst. Ook voor Arcadis leverde het nieuwe 
inzichten op. En nieuw personeel! Abdullah uit Jemen en Obaida uit Syrië mogen 
zich sinds kort nieuwe medewerkers van Arcadis noemen. In 2018 hopen we de 
mooie samenwerking voort te zetten en nog meer jongeren te mogen introduceren 
binnen de wereld van engineering.

‘WIJ WERKEN GRAAG SAMEN MET NDC OMDAT ZIJ EEN ERVAREN 
PARTNER ZIJN EN VEEL KENNIS HEBBEN VAN DE ACHTERGROND VAN 
DE VERSCHILLENDE DEELNEMERS’.

HARMEN KIEVIET, ARCADIS
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Balans per 31 december 2017 2016 2017
(na resultaatverdeling) € €
Activa
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Vervoersmiddelen 5.394 22.550 
Apparatuur 1.215 2.172

6.609 24.722
Vorderingen
Debiteuren 17.133 6.564
Te ontvangen subsidies 115.683 272.899
Belastingen 4.206 19.979
Overige vorderingen 24.267 7.208
Overlopende activa 17.695 7.848

178.984 314.497

Liquide middelen 843.765 403.816

1.020.358 743.035

Balans per 31 december 2017 2016 2017
(na resultaatbestemming) € €
Passiva

Vrij besteedbaar Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve  44.594 95.422
Egalisatiereserve Gem. Utrecht - 41.861
Bestemmingsreserve AMIF 34.847  34.847 

 79.441  172.130 
Kortlopende schulden
Crediteuren  29.322  48.358 
Premies sociale verzekeringen  11.269  27.293 
Te besteden subsidies  858.691  437.792 
Overige schulden  34.845  57.461 
Overlopende passiva  6.790  0 

 940.917  570.904 

1.020.358 743.035 
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Exploitatierekening 

Toelichting bij de financiële cijfers over 2017

Reserves
De staat van baten en lasten over 2017 sluit met een voordelig saldo van  
€ 92.689 en is conform de onderstaande opstelling in de jaarrekening verwerkt.
Na verwerking van het resultaat bedraagt het (vrij besteedbaar) vermogen per 31 
december 2017 een bedrag van € 172.130 en onder de Passiva is een specificatie 
van dit bedrag weergegeven.

Staat van baten en lasten 2017
 Werkelijk

2017
 Begroot

2016
 Werkelijk

€ € €
Baten
Baten van particulieren  37.063  25.909  60.742 
Baten van bedrijven  58.025  50.049  117.337 
Baten van subsidies van overheden  590.153  801.372  319.168 
Baten van andere organisaties 
zonder winststreven

 326.285  757.215  159.653 

Totaal baten  1.011.526  1.634.545  656.900 

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Empoweren  616.207  1.126.606  386.245 
Performance  119.233  244.638  85.756 

Totaal besteed aan doelstellingen 735.440 1.371.243 472.000

Wervingskosten 86.623 116.615 53.718
Kosten beheer en administratie 96.898 135.462 59.565
Totaal lasten 918.961 1.623.321 585.283

Saldo voor financiële baten en lasten -125 0 -593
Saldo van baten en lasten 92.689 11.225 72.210

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve 50.828 11.225 37.363
Egalisatiereserve 41.861 - -
Bestemmingsreserve AMIF - - 34.847
Totaal  92.689  11.225  72.210



‘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)
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Financiële positie
Per 31 december 2017 beschikt NDC over een vrij besteedbaar eigen vermogen 
van € 172.130 tegen € 79.441 per 31 december 2016.

Solvabiliteit: dit kengetal zegt iets over het vermogen van de organisatie om 
verliezen en risico’s op de langere termijn te kunnen opvangen en wordt berekend 
door het vrij besteedbare vermogen te delen door het balanstotaal. Per 31 december 
2017 en per 31 december 2016 bedroeg de solvabiliteit 23,2% respectievelijk 
7,8%. Hoewel de score per ultimo 2017 duidelijk verbeterd is, blijft het voor NDC 
van belang om te werken aan het opbouwen van het weerstandsvermogen om 
eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

Liquiditeit: dit kengetal zegt iets over de mate waarin de organisatie op de korte 
termijn aan de verplichtingen kan voldoen en wordt berekend door het totaal  
van de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden (current ratio).  
Per 31 december 2017 en per 31 december 2016 bedroeg de current ratio 1,2 
respectieve lijk 1,1. Hoewel de beide scores voldoende zijn, blijft er binnen het 
NDC aandacht om eerdergenoemde verhouding te verbeteren.

Overige financiële informatie
Indien u aanvullende, financiële informatie over NDC wenst te lezen, verwijzen wij 
u graag naar de jaarrekening over 2017 zoals deze op de website van NDC te 
vinden is.
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Fondsen en donateurs
Zonder subsidies en donaties kan New Dutch Connections niet blijven voort-
bestaan. Wij willen daarom onze grote dank uitspreken aan alle fondsen en 
 particulieren die ons een warm hart toedragen voor hun bijdrage in 2017!

TA Algemeen
• AMIF
• Oranje Fonds
• Addessium Foundation
• Fonds 21 
• Accenture Foundation
• St. Talentcoach
• Haella. 

TA Utrecht
• Gemeente Utrecht
• FredFoundation

Cultuur
• Fonds voor Cultuurparticipatie
• Gemeente Utrecht

TA Noord (bussen)
• Vermilion Energy (Vermilion Ways of Caring Fonds)

TA Tilburg
• Regio Hart van Brabant

2017
€ 1.011.526 

  Subsidie Gemeentes_
  € 170.003_

  Overige opbrengsten_
  € 58.025_

  Donaties en giften_
  € 38.185_

  Bijdragen door Fondsen_
  € 325.162_

  Europese Subsidies  
  € 420.150  
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Bestuur en medewerkers
New Dutch Connections is een stichting met een driekoppig bestuur. Het bestuur 
is in 2017 ten opzichte van 2016 ongewijzigd gebleven. Bestuursleden zijn: 

Dineke Oldenhof
Bestuursvoorzitter NDC (sinds 1/9/2015)
Hoofdfunctie : Adviseur Korpschef Nationale Politie
Nevenfuncties : Lid RvT Stichting Gezondheidscentrum Widar,  
    voorzitter RvT Vrije Hogeschool

Rudy Wolff 
Penningmeester NDC (sinds 1/9/2015)
Hoofdfunctie : Financial Controller TG en eigenaar Arco Contable

Monique van Ruler- Minkenberg 
Algemeen bestuurslid NDC (sinds 23/9/2014)
Hoofdfunctie : Eigenaar/zelfstandig ondernemer Flow in Bedrijf

Het bestuur is een vrijwillig bestuur en bestuursleden ontvangen een onkosten van 
vergoeding van € 600,- per jaar. 

In 2017 is het personeelsbestand van NDC ruim verdubbeld. Begin 2017 hadden 
we 6,49 fte in dienst, eind 2017 12,97 fte. Hiervan zijn 4 medewerkers (incl. 
directie) voor onbepaalde tijd aan NDC betrokken, de rest van de medewerkers 
heeft een betrekking van bepaalde tijd, of een oproepcontract.  

‘HET IS GOED OM JONGEREN DIE AL WEL WAT KENNIS HEBBEN 
VANUIT HUN EIGEN LAND, MAAR EIGENLIJK NIET ZO GOED WETEN 
WAT ZE DAAR HIER MEE KUNNEN, TE HELPEN DAT TE ONTDEKKEN’.

THIJS HOFMAN, ARCADIS
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VOORUITBLIK 
2018 wordt voor NDC het jaar waarin grote projecten financieel worden afgerond 
en nieuwe relaties worden aangegaan. Gestreefd wordt naar nog meer duurzame 
waarde- en betekenisvolle samenwerkingsverbanden met bedrijven en opleidings-
centra door het hele land. Ons impactonderzoek zal afgerond en gepresenteerd 
worden en het merkpaspoort geïmplementeerd. Ook zal cultuur een belangrijke 
rol spelen: met The Bright Side of Life hopen wij nog meer mensen met verschil-
lende achtergronden aan elkaar te verbinden en de draagvlak voor ons werk ook 
binnen de boardrooms te vergroten.

Onderstaande thema’s zullen centraal staan in 2018:
1. NDC wil inclusief zijn, niet meer hoeven discrimineren op basis van leeftijd en 

status, maar toelaten op basis van motivatie en talent.
2.  NDC wil sectoraal gaan werken 
3. NDC wil op nog meer locaties met een module-aanbod aanwezig zijn. 
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BIJLAGEN
Overzicht modules in 2017

Plaats Module Partners

Arnhem 
Wageningen

OIET NDC

Den Haag OIET NDC

Rotterdam OIET NDC

Kunst & Cultuur Maas Theater, Tent, Ro Theater,  
Codarts, Hiphophuis en SVR

Dans Codarts

Business Martino Finance

Know Your rights DLA Piper

De wereld van ICT Bizzomate

De wereld van de zorg Humanitas

Werken bij de Overheid Ministerie Jusititie en Veiligheid

Utrecht Sport HU, KNVB, Trainerskracht

 Kunst & Cultuur* - Het Wilde Westen 
- Zina Platform

Girlpower Nidos meiden

 De wereld van Engineering Arcadis

 Zorg Rode Kruis

 ICT Python programmering * Accenture

 Business ABN AMRO

 OIET NDC

Tilburg Kunst & Cultuur Het Zuidelijk Toneel

 Girlpower NDC

Emmen OIET NDC
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Locatie Jongeren Vrijwilligers Modules

TA Utrecht, Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug 175 298 9

TA Rotterdam, Katwijk 134 236 9

TA Den Haag (*OIET traject op twee locaties) 104 0 1*

TA Tilburg, Gilze-Rijen 101 27 4

TA Emmen, Ter Apel 29 0 1

TA Drachten (opgestart december 2017) 0 0 0

TA Burgum (opgestart december 2017) 0 0 0

TA Arnhem, Wageningen 39 41 2

TOTAAL 582 602 26

Resultaten naar het soort deelnemers

Soort deelnemers target Stvz 31/12/2016 Stvz 31/12/2017

Asiel 380 50 406

Terugkeer 220 0 69

Integratie 150 36 107
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Speellijst ‘As I Left My Father’s House’

Datum Locatie Opdrachtgever + bezoekersaantallen

05-09-17 Apeldoorn VO De Heemgaard 100

05-11-17 Rotterdam NDC & Apostolistisch Genootschap Rotterdam 150

09-11-17 Antwerpen (BE) Stichting Leren over Leven 130

08-12-17 Utrecht Catharijne Convent 50

Overzicht CCC events

Datum Locatie Opdrachtgever + bezoekersaantallen

19-04-17 Amersfoort NDC & Arcadis 80

20-06-17 Amsterdam Samenwerking NDC, DLA Piper, PILP,  
ProBonoConnect, Leiden School of Law

50

22-06-17 Rotterdam Oranjefonds 50

30-06-17 Amersfoort NDC & Arcadis 75

24-08-17 Utrecht Hogeschool Utrecht 150

28-09-17 Arnhem NDC (ToekomstAcademie Arnhem) 60

06-10-17 Amsterdam NDC, DLA Piper & ProBono 60

12-10-17 Den Haag NDC & Ministerie van Binnenlandse Zaken 60

18-10-17 Utrecht NDC & Rode Kruis 60

25-10-17 Rotterdam NDC & Maas Theater 60

15-11-17 Utrecht NDC 60

30-11-17 Utrecht Haella Stichting 80

07-12-17 Utrecht Adessium Foundation 20

08-12-17 Utrecht Het Huis Utrecht & Mensenrechtencoalitie Utrecht 150

09-12-17 Tilburg NDC & Rotary Tilburg 50

13-12-17 Utrecht NDC 60

13-12-17 Rotterdam Erasmus Charity Co 25

14-12-17 Arnhem NDC (ToekomstAcademie Arnhem) 60

18-12-17 Amsterdam NDC, DLA Piper & ProBono 60

20-12-17 Den Haag NDC & Ministerie van Binnenlandse Zaken 60
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Speellijst ‘Liefde voor Vrijheid’

Datum Locatie Opdrachtgever + bezoekersaantallen

06-01-17 Amsterdam DLA-Piper Advocaten 80

26-01-17 Utrecht HKU 30

03-02-17 Breda Gemeente Breda 30

23-02-17 Antwerpen (BE) Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele 
gezondheid

150

09-03-17 Apeldoorn VO-Raad voor Nieuwkomers 150

12-03-17 Utrecht Het Wilde Westen 60

16-03-17 Utrecht Social Impact Factory 50

20-03-17 Utrecht NDC & VV De Meern 20

25-03-17 Amersfoort We doen het zelf wel festival 100

27-03-17 Den Haag Price Waterhouse Coopers 150

01-04-17 Leeuwarden Nacht v/d Filosofie Fryslân 100

12-04-17 Rotterdam Hogeschool Rotterdam 80

13-04-17 Emmen NDC & Stenden Hogeschool in Emmen 50

19-04-17 Ter Apel COA Ter Apel 200

20-04-17 Leeuwarden NDC & Stenden Hogeschool in Leeuwarden 50

17-05-17 Amsterdam Gemeente Amsterdam 70

19-05-17 Amsterdam NDC & LinkedIn 40

22-05-17 Rotterdam Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland/Zeeland 250

02-06-17 Amsterdam NDC & HvA Ergotherapie 70

08-06-17 Gouda OTAV 100

03-09-17 Utrecht Theater Utrecht 200

15-09-17 Hasselt (BE) Groepspraktijk De Kiezel 80

21-09-17 Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken -

22-09-17 Kapellen (BE) Fedasil Kapellen 100

25-09-17 Tilburg NDC & Social Innovation Week -

02-11-17 Lelystad Werkbedrijf Lelystad 50

15-12-17 Amsterdam Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst

50
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Overzicht Module Kunst en Cultuur

Datum Locatie Opdrachtgever 

voorjaar 2017 Utrecht NDC & Het Wilde Westen

voorjaar 2017 Rotterdam NDC & Maas Theater

najaar 2017 Tilburg NDC & Zuidelijk Toneel

Overzicht overige projecten

Datum Locatie Project type Opdrachtgever + bezoekersaantallen

22-02-17 Utrecht Gastcollege Universiteit Utrecht 70

05-03-17 Rotterdam Pitch Theater Rotterdam 80

09-03-17 Rotterdam Performance NDC (ToekomstAcademie Rotterdam) 50

12-03-17 Utrecht Performance Culturele Zondag (Utrecht Marketing) 90

17-03-17 Amsterdam Performance NDC & Accenture 60

28-03-17 Den Haag Gastcollege Price Waterhouse Coopers 150

13-05-17 Utrecht Muziek NDC 70

22-05-17 Den Haag Performance NDC & Agora 20

30-05-17 Utrecht Performance Rotary Club Utrecht International 40

20-06-17 Tilburg Performance NDC & lokale initiatieven 60

20-06-17 Utrecht Muziek Stichting Lezen en Schrijven 50

22-06-17 Biezenmortel Gastcollege Universiteit Utrecht  
(retreat vond plaats in Tilburg)

30

29-06-17 Zwolle Performance OTAV 100

06-09-17 Utrecht Performance NDC (ToekomstAcademie Arnhem) 50

07-09-17 Den Bosch Performance Kansfonds -

14-09-17 Arnhem Performance NDC (ToekomstAcademie Arnhem) 50

23-09-17 alle TA’s Performance NDC 100

07-10-17 Amsterdam Gastcollege UAF 70

19-10-17 Amsterdam Workshop De Nieuwe Poort 50
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De mooie resultaten beschreven in dit jaarverslag hebben wij kunnen bereiken dankzij  
de steun van velen: 

Onze dank gaat uit naar de fondsen (AMIF, Oranje Fonds, Addessium Foundation, Fonds 
21, gemeente Utrecht, Fonds voor Cultuurparticipatie en Vermilion Ways of Caring Fonds). 
Ook danken wij de kleinere fondsen en de donateurs. Zonder hun steun en vertrouwen 
hadden wij dit mooie werk nooit kunnen doen.

En wij danken de bedrijven, onze corporate partners, die zich met veel tijd en kennis wilden 
inzetten voor een betere toekomst voor onze jongeren.

Daarnaast willen wij onze medewerkers, stagiaires, algemene vrijwilligers en coaches en 
maatjes heel hartelijk danken voor alle tijd en tomeloze energie die zij in onze jongeren 
hebben gestopt. Dankzij hun zijn zo veel jongeren empowered. Zij hebben kunnen werken 
aan een sociaal en professioneel netwerk en hebben daardoor een veel grotere kans op 
een zelfredzame toekomst.

Iedereen, heel veel dank!




