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VOORWOORD
Het schrijven van dit jaarverslag doet ons nog eens realiseren dat 2018 een 
 ongelofelijk succesvol jaar is geweest waarin we enorm hard hebben gewerkt. 

Heel trots zijn wij op alle medewerkers en vrijwilligers die zich dag in dag uit hebben 
ingezet om het leven van vluchtelingen, ongeacht hun status mooier te maken.  
Ze zorgden ervoor dat deze nieuwkomers geen verloren tijd hadden. Onze 
Toekomst Academies in Rotterdam, Den Haag/Katwijk, Tilburg/Gilze en Rijen, Arnhem/ 
Wageningen, Emmen en Drachten/Burgum; ze waren er maar wat druk mee. 

NDC heeft veel bereikt in 2018. Mooie modules hebben wij georganiseerd, met 
ook vaak hele grote en professionele bedrijven. Wij danken onze fondsen en 
donateurs. Zonder hen was dit mogelijk geweest. 

Met onze modules die gericht zijn op employment en/of empowerment hebben 
wij ruim 600 jonge vluchtelingen aan een mooiere toekomst mogen helpen.  
In dit jaarverslag leest u wat  en met wie wij dit hebben gedaan. Onze dank is 
groot, ook naar alle (bedrijfs)partners die dit mede mogelijk hebben gemaakt. 

Deze modules waren voor een groot deel de opdracht die wij hadden te vervullen 
voor AMIF. Specifieker gezegd hadden wij twee grote AMIF projecten, die eind 
juni werden afgerond namelijk die voor de doelgroepen asiel en terugkeer. Daarnaast 
hadden wij een grote opdracht uit te voeren voor de statushouders van de 
gemeente Utrecht. Om deze grote opdrachten kwantitatief te kunnen uitvoeren 
was er een explosieve groei aan werknemers in de eerste helft van 2018. Helaas 
hebben wij deze mensen door wegvallen van projectfinanciering later in het jaar 
niet allemaal kunnen behouden.

2018 stond daarnaast in het betoverende licht van de bijzonder succesvolle voor- 
stelling ‘The Bright Side of Life’, de theatervoorstelling van NDC die een sterk 
draagvlak versterkend en verbindend karakter heeft. De veelal uitverkochte voor-
stellingen hebben een recordaantal bezoekers weten te bereiken en de media was 
zeer lovend. Het hoogtepunt was de nominatie van het Nederlands Theater festival 
voor  beste theatervoorstelling van 2018. Een andere prijs waar we heel trots op 
zijn is HIIL’s Justice Innovation Audience Choice Award die onze ‘Know your rights 
module’ heeft weten te bemachtigen. 

Heel trots zijn wij op de resultaten. Veel jonge vluchtelingen hebben dankzij NDC, onge- 
acht hun juridische status, een grotere kans hebben op een zelfredzame toekomst. 

We wensen iedereen veel leesplezier! 

Bright Richards en Margriet Stuurman
Directeur bestuurders van New Dutch Connections
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NEW DUTCH  
CONNECTIONS in het kort
New Dutch Connections (NDC) focust zich sinds 2004 op de sociale en econo-
mische participatie en zelfredzaamheid van (veelal) jonge vluchtelingen die 
dreigen de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving te verliezen. NDC 
activeert, empowert en laat vluchtelingen met betrokken burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties in contact komen. Zo ontstaat er wederzijds begrip 
en een duurzaam netwerk rondom de vluchtelingen.

Naast maatschappelijk ook culturele organisatie
NDC is naast een sociaal-maatschappelijke ook een culturele organisatie. Theater 
vormt het hart van de activiteiten en hiermee ‘empowert’ en inspireert NDC vluchte-
lingen om de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen. Deze unieke 
combinatie is niet voor niets gekozen: de urgentie van (cultuur) participatie van 
niet-westerse migranten en vluchtelingen is groot! Onze hybride organisatievorm 
zorgt voor synergie tussen onze verschillende werkzaamheden, die allemaal 
hetzelfde doel hebben: het verbinden van mensen met een verschillende achter-
grond. Daarnaast is gebleken dat onze theateractiviteiten als een magneet werken 
op onze partners: zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als ketenpartners 
komen graag naar de voorstellingen kijken en willen met NDC samenwerken. 
Bovendien zijn de theatervoorstellingen bijzonder geschikt en daarom heel belang-
rijk voor ons om draagvlak voor de vluchtelingen te vergroten en om uit het 
publiek (potentiële) coaches en maatjes te werven.  Verderop leest u meer over 
onze theatervoorstellingen en over Cross Cultural Connections.

Wat wij doen: NDC activeert
In een soms jarenlange periode waarin het leven van jonge vluchtelingen stilstaat, 
staat NDC juist in beweging. Wachtend op status, op de uitslag van een procedure, 
op toelating tot een opleiding… wachtend tot ze aan hun nieuwe toekomst kunnen 
beginnen. NDC haalt vluchtelingen uit de wachtstand, zet in beweging, daagt uit 
en bevraagt: ‘Wat kan je? Wat wil je? Wat ga je doen?’ Ook voor de uitgeproce-
deerden is het in beweging te komen de meest essentiële stap naar een betere 
toekomst.
 

Middels leermodules
NDC activeert de jonge vluchtelingen door hen te laten deelnemen aan leer-
modules. Dit zijn trajecten van 12 weken waar een groep van 20 (ex) vluchtelingen 
wekelijks samenkomt om in 2/3 uur te leren over soft-en hard skills. De softskills 
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worden gegeven vanuit de impactvolle methodiek Ondernemen In Je Eigen 
Toekomst. De hardskills worden gegeven in samenwerking met bedrijven en zijn 
inhoudelijk verdeeld over verschillende werkgebieden/sectoren zoals ICT, Techniek, 
Zorg, Kunst en Cultuur, Democratie en Maatschappij. Iedere module start idealiter 
met de voorstellingen ‘The Bright Side of Life’ of ‘As I left my Fathers House’ 
waardoor meteen een community rondom de vluchtelingen wordt gecreëerd. 

Softskills
De softskills trainingen geeft NDC zelf. NDC ontwikkelde jaren geleden de effec-
tieve empowerment methodiek ‘Ondernemen In Je Eigen Toekomst’ (OIET). Daarin 
staat centraal dat de vluchtelingen opnieuw in zichzelf gaan geloven. De vluchte-
lingen worden gestimuleerd om ondanks alle ellende na te denken over hun 
toekomst. Ze worden gemotiveerd en gestimuleerd om het heft (weer) in eigen 
handen te nemen. Ze leren zichzelf te presenteren; ‘wie ben ik, wat kan ik, wat heb 
ik te bieden en wat heb ik nodig voor mijn verdere ontwikkeling? Om talenten te 
(her)ontdekken en om een netwerk op te bouwen in een internationale context. 
Om de isolatie, neerslachtigheid en lethargie te doorbreken en bewoners weer 
zoveel mogelijk de regie in eigen hand te laten nemen en ze voor te bereiden op 
economische participatie, waar ook ter wereld.  

Hardskills trainingen verdeeld over de sectoren 
Daarnaast zijn er hardskills trainingen. Het diverse aanbod daarbij is te verdelen in 
de sectoren Democratie en Maatschappij, ICT, Zorg, Business, Kunst en Cultuur en 
Techniek. In leermodules van 12 weken maken de vluchtelingen kennis met vak-
lieden en leermeesters die hen gewenste skills leren. Door dingen te doen waarin 
ze interesse hebben en waarin ze goed zijn, krijgen ze hun gevoel van eigenwaarde 
en vertrouwen terug en kunnen langzaam weer tot stappen komen. Hardskills 
trainingen in samenwerking met (inter)nationaal opererende bedrijven en organi-
saties, gecombineerd met stages en bedrijfsbezoeken. De bedrijven waarmee wij 
hier in samenwerken zijn: ABN Amro, Salesforce, Trivago, DLA Piper Global Law 
Firm, Arcadis, New ForeSight, Bam, Prorail, Deloitte en Accenture en anderen.  
Via deze en ook lokale bedrijven zoals bijvoorbeeld Woningbouwcorporaties zoals 
Portaal, kunnen de ex-asielzoekers zich oriënteren op een toekomstperspectief.  
Wij laten een context zien waarin zij gezien worden. Een context waarin en waarmee 
hun identiteit verschuift van vluchteling naar een toekomstbeeld over zichzelf.

Community building is essentieel
De softskills en hardskills zijn belangrijk maar zonder netwerk is er alsnog weinig 
kans op ontwikkeling. Wij brengen de vluchtelingen daarom tijdens de module in 
contact met mensen die hen verder kunnen helpen. Iedere deelnemer van een 
module wordt gekoppeld aan een coach en een maatje die de vluchteling 
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ondersteunt bij zijn/haar ontwikkeling door hun eigen professionele en sociale 
netwerk in te zetten. Maatjes zijn vaak studenten en coaches zijn vaak afkomstig uit
het bedrijfsleven in de branche waarin de vluchteling zijn/haar talenten graag wil
ontwikkelen. De maatjes en coaches vergroten de wereld van de vluchteling in 
grote mate. Ervaring leert dat het bieden van dit sociale en professionele netwerk 
een enorm groot verschil maakt op het toekomstperspectief van de vluchtelingen.

Doelgroepen
NDC wil graag jonge vluchtelingen (15-30 jaar) activeren. Dit omdat hun leven in 
een belangrijke ontwikkelfase behoort te zijn, omdat zij vaak grote dromen hebben, 
omdat zij waardevol zijn en nu eenmaal hier zijn. Door al vroeg aan ontwikkeling 
en activatie te werken, neemt de kans op een sociaal en economisch gezonde 
toekomst toe; kansen op meedoen en erbij horen, op autonomie en een eigen 
bijdrage kunnen leveren op inclusie.

Ongeacht juridische status
Als de voorwaarden van de fondsen het toelaten kijken wij het liefst niet naar de 
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juridische status van de deelnemers. Dit maakt ons onderscheidend ten opzichte 
van andere organisaties. Bijna geen enkele maatschappelijke organisatie laat 
zowel asielzoekers, uitgeprocedeerden als statushouders meedoen aan een 
aanbod. Met name uitgeprocedeerden en mensen in procedure worden vaak 
buitengesloten voor projecten die gericht zijn op employment.

Extra aandacht voor AMV’ers
Ongeacht status hebben AMV-jongeren (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) 
gezien hun kwetsbaarheid sinds de oprichting van NDC een speciaal plekje in ons 
hart. Met plezier en succes gaat NDC met deze ouderloze jongeren aan de slag 
met als doel deze hele kwetsbare jongeren op weg te helpen naar sociale partici-
patie en economische zelfredzaamheid.  

Geen harde leeftijdsgrens
NDC focust met zijn activiteiten dus op 15-30 jarigen, maar de leeftijdsgrens 
hanteren wij niet als harde voorwaarde. D.w.z. als vluchtelingen heel gemotiveerd 
zijn en ouder zijn dan 30 jaar, mogen zij ook meedoen.
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WAT ER GEBEURDE  
IN 2018
Projecten, groei en krimp van medewerkers
2018 stond in het licht van twee grote projecten die in juni werden afgerond.  
Deze projecten waren ons gegund door AMIF, onze grootste financier. De projecten 
waren gericht op de doelgroepen asiel en terugkeer. Daarnaast hadden wij voor 
de gemeente Utrecht een grote opdracht voor o.a. statushouders. En we hadden 
ondersteuning van het Oranje Fonds en Adessium. Om deze beloofde (kwantita-
tieve) resultaten te halen, is er een sprint getrokken en deze is terug te zien in een 
explosieve groei van het aantal medewerkers in de eerste helft van 2018. 

De tweede helft van 2018 heeft in het teken gestaan van normalisering project-
organisatie (extra personeel afstoten), afronding projecten en verantwoording bij 
Europa en landelijke fondsen.

Van 8 naar 5 ToekomstAcademies
Sinds 2015 is NDC dankzij steun van diverse fondsen waaronder AMIF, Oranje 
Fonds, Adessium, Fonds21 en gemeente Utrecht bezig geweest met de opbouw 
van duurzame ToekomstAcademies in steden waar zich Asielzoekerscentra, GLO’s 
of huizen voor AMV’ers bevinden.   

NDC werkt al jaren met de belangrijkste partijen binnen de vreemdelingenketen. 
Vanaf 2015 bouwt NDC ook relaties met gemeenten. Door voortdurende wisselingen 
in groei en krimp van instroom worden activiteiten sinds 2018 vanuit vanuit vijf 
regionale ToekomstAcademies georganiseerd. Zo kunnen wij gemakkelijk mee-
bewegen als jongeren geherhuisvest worden.  De 5 ToekomstAcademies zijn  
Noord, Oost, Zuid, West en Midden. 
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5 ToekomstAcademies, waar waren we actief?
De AZC’s, GLO’s, LVV’s en AMV COA die wij in 2018 hebben bediend vanuit de  
5 ToekomstAcademies zijn de volgende:

TA Noord: 
1) Assen  (AZC)
2) Drachten (AMV COA)
3) Burgum (GLO)
4) Ter Apel (VBL)
5) Emmen  (GLO)
6) Groningen (LVV)

TA Oost:
7) Arnhem (AMV COA)
8) Nijmegen (AZC)
9) Deventer (AZC)
10) Wageningen (AZC)
11) Zutphen (AZC)

TA Midden
12) Utrecht (AMV COA een AZC)
13) Amersfoort (GLO)
14) Amsterdam (AZC)
15) Leersum (AZC)

TA Zuid
16) Tilburg (AMV COA)
17) Gilze en Rijen (GLO)

TA West
18) Rotterdam (AZC, LVV)
19) Rijswijk (AZC)
20) Den Haag (AZC)

18
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 4
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20
19

16
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12

14

17
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Empowerment en/of employment
In 2018 zijn we gestart met onze programma’s gerichter in te zetten en wilden wij 
onderscheid maken tussen empowerment en employment. Het geeft richting aan 
hoe het programma in te richten en op welk niveau een module wordt ingezet. 

Bij employment is het uiteindelijke doel om de vluchteling (een stukje dichterbij) 
een werkplek te helpen. We zorgen niet alleen voor kennismaking met het speci-
fieke vakgebied en ontmoeting met professionals maar we bespreken ook de 
mogelijkheid van leer/werkplekken voor talentvolle deelnemers. Zo kan een 
deelnemer verder geholpen worden bij zijn ontwikkeling. 

Bij empowerment gaat het echt om het inspireren, motiveren en begeleiden van 
(ex)-asielzoekersjongeren om (weer) in zichzelf en hun talenten te geloven en om 
anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. Meestal volgt 
employment na empowerment.

“NDC OPENT DEUREN VOOR WERK EN OPLEIDINGEN. IK KOM IN 
CONTACT MET NEDERLANDERS VIA DE COACHES EN MAATJES EN HET 
VOLGEN VAN DE MODULES GEEFT MIJ EEN BETER BEELD VAN DE 
PROFESSIONELE MOGELIJKHEDEN DIE BIJ MIJN INTERESSES EN 
HOBBY’S PASSEN.’ 

SAID IS 20 JAAR EN GEBOREN IN DAMASCUS IN SYRIË.

Samenwerking met bedrijven
Om een goede invulling te geven aan onze ambities hebben wij in 2018 veelal 
samengewerkt met bedrijven uit verschillende sectoren. Zo waren er technische 
modules met bedrijven zoals ProRail, BAM en Woningbouwcorporaties (Portaal, 
Mitros, Bo-Ex). En er waren modules over beter presenteren en projectmanagement 
zoals Salesforce en NewForesight. En er was een ICT module met Trivago en een 
consultancy module met Deloitte. Veelal werden de jongeren gekoppeld aan 
coaches uit de bedrijven. Met de opgedane kennis uit de module en ook het 
netwerk van de coach hebben heel veel jongeren grote stappen kunnen maken. 
Het is fantastisch om te zien dat zoveel jongeren sinds  
de modules aan een opleiding, 
stage, leerwerkplek of zelfs 
betaalde baan zijn begonnen. 
Ook voor jongeren die terug 
moeten keren zijn er mogelijk-
heden in hun land van herkomst 
dankzij het netwerk uit het 
internationale bedrijfsleven.
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Neem nou de module Techniek i.s.m. de woningbouwcorporaties

Wat ging eraan vooraf: Marscha Ammerlaan werkt als HR manager bij woningbouw-
corporatie Portaal. Zij is als (super)coach al jaren betrokken bij NDC en bedacht dat 
het interessant zou zijn om samen met Portaal en een aantal andere woningbouw-
corporaties (Mitros en Bo-Ex) een module te organiseren. Marscha enthousias-
meerde meer dan 70 collega’s en directeuren/bestuurders om zich te gaan 
inzetten voor de vluchtelingen. 

De module was een enorm succes. De opkomst was groot en het resultaat ver-
bluffend: 75% van de deelnemers kreeg na afloop een baan of stageplek aange-
boden. Mascha had namelijk tijdens de eindpresentaties ook nog eens andere 
bedrijven uitgenodigd om te komen ‘rekruteren’ dus als ze niet binnen de Woning-
bouw aan de slag konden dan was er elders wel een kans. Sommige deelnemers 
besloten een studie te gaan volgen. Ook dat vinden wij een mooi resultaat.

De Raad van Bestuur van Portaal is enorm trots op het resultaat. Zij vragen Bright 
als spreker voor de gehele bouwbranche waardoor heel veel meer bedrijven in 
verbinding komen met de nieuwkomers. 

Kortom, die sneeuwbal is gaan rollen en stopt niet meer. En daarom werken wij zo 
graag met bedrijven, met mensen met een netwerk, met mensen zoals Marscha. 
Want als zij enthousiast worden dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Mensen die 
nooit met vluchtelingen in aanraking kwamen zetten zich plotseling vol overgave 
in. Dan komt er draagvlak voor de nieuwkomers, beter wederzijds begrip en heel 
veel nieuwe kansen. 

Huisstijlrichtlijnen
S ta t io ne r y

www.mitros .nl
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Quotes van werknemers/coaches van Portaal, Mitros, Bo-Ex:
“Na een paar maanden binnen dit programma te hebben samengewerkt kan ik 
zeggen dat het voor mij een lifetime verbinding is. 

“Mijn deelnemer is nog maar 19 jaar, maar ik heb zoveel van hem geleerd. Hij is 
een vriend voor het leven”.

“Zonder de samenwerking van de corporaties en NDC zou ik denk ik niet in contact 
zijn gekomen met een statushouder, en dan ook nog eens met hetzelfde vakge-
bied”. Ze zaten niet in mijn netwerk.

“Het is een verrijking”

“Je wordt je heel erg bewust van de regels die gelden in Nederland. Binnen mijn 
werk kijk ik nu ook anders naar de brieven die wij aan huurders sturen en bedenk 
me hoe deze brieven worden ontvangen door deze doelgroep. Ik heb de stad leren 
kennen vanuit hun beleving.”

“De band tussen werknemers die coach zijn wordt onderling zo versterkt. Je werkt 
samen binnen dit programma en spreekt elkaar erover. Binnen een organisatie 
ontstaat er veel maatschappelijk draagvlak.”

“Trots. De eindpresentatie was een kers op de taart; een tof event waar je samen 
naartoe hebt gewerkt. Ik voel me trots dat ik iemand heb geholpen en zo zit ik nu 
ook op mijn werk; trots”.

“Het is een visitekaartje voor maatschappelijke betrokkenheid, voor jou als persoon 
maar ook de organisatie waar je werkt”.

“ Iedereen is druk druk druk, nou maak maar gewoon tijd, want dit is ook een 
investering in jezelf”.

“Ik heb zelf geen vrienden met een andere afkomst omdat ik daar niet mee in 
contact kom. Dit was een prachtige kans om contact te leggen met een statushouder 
en ik heb er veel van geleerd als persoon en binnen mijn werk”.

Hafedh 
‘Dit ben ik...Hafedh. Door de oorlog in Jemen moest ik mijn thuisland verlaten.  
In Jemen werkte ik drie jaar als Auditor. Het is heel vreemd om weer helemaal 
opnieuw te moeten beginnen in een onbekend land. Je kent de taal niet, de 
cultuur is anders en hierdoor vind je niet zomaar een nieuwe baan.  
Via de ToekomstAcademie heb ik de module gevolgd bij ProRail. Elke week reisde 
ik van Rotterdam (waar ik woon) naar Utrecht om les te krijgen in innovatie en 
duurzaamheid. Ik heb veel nieuwe kennis opgedaan en ik leerde ik veel Neder-
landers kennen. Ook werd ik gekoppeld aan een coach. Max heeft ervoor gezorgd 
dat mijn diploma’s uit Jemen ook in Nederland geldig zijn en hij helpt mij bij het 
vinden van een nieuwe baan. Alleen lukt mij dit niet. Ik ben heel blij met mijn 
coach, door hem krijg ik weer nieuwe en positieve energie voor de toekomst!’  



18 NEW DUTCH CONNECTIONS - JAARVERSLAG 2018

Neem nou de module Engineering i.s.m. met Arcadis

Arcadis is een van de koplopers van bedrijven die tekende voor Charter diversiteit.  
‘Arcadis investeert graag in diversiteit omdat het mes aan twee kanten snijdt: 
Gemengde teams zijn innovatiever en creatiever en presteren beter. Dit is goed 
voor de ontwikkeling van onze medewerkers én voor de organisatie als geheel en 
daar profiteren onze klanten weer van. Diversiteit geeft ons een sociale en econo-
mische voorsprong voor nu en de toekomst. Onderzoek toont aan dat bedrijven die 
duurzaam inzetten op diversiteit en inclusie zich onderscheiden in de markt,’  
aldus HRM directeur Marcel Stultiens  

 

 
In dit filmpje is Yousra aan het woord en vertelt over wat de module Engineering 
voor haar heeft betekend.

https://youtu.be/4ZCBqV8w4Es
https://youtu.be/4ZCBqV8w4Es
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Neem nou de module ICT/Codemasters i.s.m. Gasunie/Accenture  
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Neem nou module Buddyforce i.s.m. Salesforce 

Bij de module Salesforce op de Zuidas in Amsterdam leerden de vluchtelingen 
alles over hoe ze zich beter kunnen presenteren, zowel digitaal, online als fysiek.  
Een superteam van Salesforce medewerkers waren kundige leermeesters en alle 
deelnemers kregen een coach vanuit Salesforce.

Neem nou module Changemakers i.s.m. New Foresight

Met de module Changemakers leren jonge vluchtelingen hoe ze een idee of 
project kunnen omzetten naar een goed plan. Consultancy firma NewForesight 
verzorgde de hardskillstrainingen en alle vluchtelingen werden een op een 
 bijgestaan door een coach van NewForesight.
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Neem nou module ‘Alles over het spoor’ i.s.m. ProRail 

Joost (51), werkzaam bij ProRail was tijdens de module gekoppeld aan de jonge 
vluchteling Mohamed (26) uit Syrië. 
Via de gemeente en de kerk heb ik al vaker initiatieven voor vluchtelingen voorbij 
zien komen. Maar ik ben er nooit op ingegaan, stom van mij. Toen ik bij het koffiezet-
apparaat op mijn werk over dit project las, dacht ik meteen: nu moet ik het gewoon 
doen. Het is zo belangrijk! Iedereen roept maar dat vluchtelingen moeten integreren. 
Maar daar zit een hele wereld achter. Het lijkt mij heel moeilijk om in een land dat je 
niet kent opnieuw te beginnen. Dat kun je niet alleen, daar heb je hulp bij nodig.’

Je bent de coach van Mohamed uit Syrië. Waar help jij hem mee?
‘Mohamed is heel gemotiveerd om hier in Nederland een toekomst op te bouwen, dat 
vind ik mooi om te zien. Hij spreekt Nederlands, Engels en Arabisch. Ik ben een soort 
werkcoach voor hem. Het is een grote uitdaging om zijn diploma voor HBO Textiel-
techniek uit Syrië ook interessant te maken voor de Nederlandse markt. Samen kijken  
we naar stage- of omscholingsmogelijkheden. Wij hebben elkaar nu een keer of drie 
ontmoet. Toen ik bij Mohamed thuis was had hij een paar lekkere hapjes verzorgd voor 
Maud (zijn maatje) en mij . Zijn huis was nog wel erg kaal. Nu zijn vrouw ook in Nederland 
is, hoop ik dat zijn huisje wat gezelliger is geworden. Dat gun ik hem.’

Vrijwilligerswerk is niet alleen maar bedoeld om een ander te helpen, vaak krijg 
je er zelf ook heel veel voor terug. Wat ‘geeft’ Mohamed jou?
‘Ik word opeens heel zelfbewust. Hier in Nederland is zelf-initiatief bijvoorbeeld 
heel belangrijk, terwijl in Syrië bijvoorbeeld familie weer heel belangrijk is. En ook 
het tijdsbegrip waar hier zo op wordt gehamerd, is in die cultuur ook heel anders. 
Mijn contact met Mohamed laat je heel goed zien hoe anders het buiten Nederland 
is en dat is soms even nodig.’ 

Zou je anderen aanraden om ook coach te worden van een vluchteling? 
‘Absoluut! 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. Daarvoor is dit soort hulp echt 
heel erg nodig.’

Joost en Mohamed blijven elkaar zien ook al is de module al lang afgelopen.  
Ze doen wat leuks en dan kookt Joost een Nederlandse maaltijd voor Mohamed. 
Vaak iets met aardappelen, stoofvlees en gekookte groente. 
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Neem nou de finance & consultancy module i.s.m. Deloitte

Het verhaal van Arjan van Dijk en Mustafa Tan:
Arjan van Dijk (director Financial Advisory) ontwikkelde samen met NDC de 
 module finance & consultancy met 20 vluchtelingen, 20 coaches en meerdere 
sprekers. Ze leerden over de Nederlandse en Europese bedrijfscultuur, personal 
branding en marketing. Het netwerk helpt de nieuwkomers een volgende stap te 
maken in het vinden van een baan in Nederland. 

Mustafa Tan: “Ik heb altijd één droom gehad: iets goeds doen voor de maatschappij. 
Dat is de reden dat ik in Turkije, na mijn Bachelor in Bedrijfskunde en Master in 
Intelligence & Security, bij de overheid werkte als Security Advisor. Die droom ging 
ik niet zomaar laten varen.”

Niet veel later leerde Mustafa NDC kennen en besloot zijn kans te grijpen.  
 Hij werd meteen in contact gebracht met Deloitte. “Ik werd gekoppeld aan mijn 
coach (Rosanne Goodijk - senior manager Tax) en mijn maatje (Maud van den 
Bosch - student aan de Erasmus Universiteit). Een tijd lang werden er elke vrijdag 
presentaties gegeven bij de verschillende afdelingen van Deloitte. Toen ik hoorde 
over Forensic Finance wist ik meteen: dit is iets voor mij. En dat blijkt ook:  
ik begin binnenkort als werkstudent bij Deloitte.”
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Met maatschappelijke organisaties
Naast de samenwerking met bedrijven hebben wij ook hele mooie modules 
georganiseerd met maatschappelijke organisaties. Zo waren er waren meerdere 
modules EHBO met het Rode Kruis en er was een module Ouderenzorg met 
Humanitas. 

Neem nou de module i.s.m. de Kringloopwinkel

20 deelnemers hebben daar les gekregen over onder andere waardebepaling en 
omgang met klanten, waarna zij twee dagen per week stage mochten lopen bij de 
Recycle Boulevard van Omrin Estafette in Leeuwarden. Na afloop van de module 
konden vijf deelnemers hun stage vervolgen. De jongeren deden op deze manier 
onmisbare professionele kennis, vaardigheden, ervaringen en connecties op 
binnen de sector waarin ze zich wilden ontwikkelen. Dankzij de donatie van een 
personenbusje door Vermilion Energy konden de deelnemers vervoerd worden 
van en naar de locatie.

De module was tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Toekomst-
Academie, Omrin Estafette, Social Enterprise Lab (se.lab) en de Brancheorganisatie 
Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Deze module maakte onderdeel uit van het 
Good Practices project ‘Met kringloop meer werk’: een samenwerkingsproject van 
BKN met Accenture en se.lab, ondersteund door het Oranje Fonds en stichting 
DOEN.

Stéphanie de Groot (manager Omrin Estafette):
‘Los van het feit dat het gewoon verschrikkelijk leuk is om te zien hoe waanzinnig 
gemotiveerd deze asielzoekers zijn, terwijl ze soms zelfs al uitgeprocedeerd zijn, 
doen wij vooral hieraan mee omdat het één van onze doelen is om een inclusieve 
samenleving na te streven. En daar horen asielzoekers ook bij.’

Retail module i.s.m.  
Kringloop en Selab
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Neem nou de modules Zorg i.s.m. Humanitas en Het Rode Kruis

Module Ouderenzorg  
met Humanitas    

  

Module EHBO i.s.m. het Rode Kruis
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Neem nou module autotechniek met de Stichting Motorcycle Support

Bijzonder populair was ook de Tilburgse module autotechniek met de Stichting 
Motorcycle Support waarin onze jongeren alles leerden over deze sector. En de 
module Vorkheftruck die daarop volgde was ook al een enorme hit. Aan het eind 
kregen ze een diploma waardoor ze daadwerkelijk als vorkheftruckchauffeur aan 
de slag kunnen. Het enthousiasme spatte ervan af! Zij en wij ook waren super trots 
op het resultaat.
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KUNST EN CULTUUR 
HEEFT EEN BELANGRIJKE 
PLEK BIJ NDC
New Dutch Connections zet ook theater in om haar missie te realiseren. Middels 
onze voorstellingen willen wij maatschappelijke veranderingen tot stand brengen 
en dat doen we met nieuwe verhalen - van vluchtelingen en andere nieuwkomers 
- voor een nieuw publiek. We werken met makers die zich verdiepen in migratie en 
interculturaliteit. Ze moeten bereid zijn om zich te verplaatsen in het vreemde, de 
ander, nieuw terrein, en ze zetten vervolgens hun vakmanschap in om deze verhalen 
een podium te geven. Door eigen producties en samenwerkingen met de culturele 
sector krijgen de vluchtelingen en nieuwkomers toegang tot de lokale (amateur)
kunst- en cultuurwereld. Zij krijgen tools in handen om d.m.v. theater en de kracht 
van verbeelding hun toekomstdromen te realiseren. In 2018 heeft NDC grote 
stappen gezet op artistiek-cultureel vlak met voorstellingen en Kunst en Cultuur 
modules met BIS-gezelschappen door heel Nederland.

The Bright Side of Life
Een grote mijlpaal van 2018 was de succesvolle nieuwe voorstelling The Bright 
Side of Life. De voorstelling ging op 31 maart 2018 in première in Theater de 
Paardenkathedraal in Utrecht en is een coproductie met Theater Utrecht. In totaal 
is The Bright Side of Life 19 keer in de eerste theatertour gespeeld als kleine zaal 
voorstelling door heel Nederland, veelal voor uitverkochte zalen. Na de tour is de 
voorstelling 14 keer op aanvraag georganiseerd. Daarnaast is de voorstelling 
genomineerd door de Nederlandse Toneeljury als een van de beste kleine zaal 
voorstellingen van 2018. 

“Indrukwekkend hoe een betrokkene zo’n enorm drama licht kan brengen 
zonder de ernst aan te tasten. Daardoor wordt het behapbaar voor een 
groot publiek. Kenmerkend voor Bright Richards zijn deze belangrijke, 
scherpe en persoonlijke verhalen. Mooi is ook hoe hij een parallel trekt 
tussen zijn eigen vlucht en de grotere bewegingen die er in de wereld 
gaande zijn. In zijn vertelling gaat hij een spannende muzikaal-theatrale 
dialoog aan met accordeonist Oleg Fateev, die het verhaal inhoudelijk 
versterkt en diepte geeft.” 
– de Nederlandse Toneeljury 2018 in hun juryrapport
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Oleg Fateev en Bright Richards over de BSOL:                                                 
‘Als NDC zagen we BSOL als een pilot om te zien of we datgene wat wij bereikt 
hebben met As I left my fathers House (het bij elkaar brengen van verschillende 
bevolkingsgroepen) ook in het theater kunnen realiseren. Het doel was met 18 
voorstellingen 2088 bezoekers te trekken. Dat werden er 3573 bezoekers. 
 Daarnaast was het doel was om de zaal voor één derde gevuld te hebben met 
vluchtelingen en nieuwkomers, nog één derde met werknemers en werkgevers  
van bedrijven, gemeenten en organisaties, die van betekenis kunnen zijn voor de 
vluchtelingen en als laatste één derde regulier theaterpubliek. De actie ‘koop een 
extra kaart voor een vluchteling’ was zeer succesvol. Veel bedrijven of organisaties 
waarmee NDC contact heeft (gelegd), namen kaarten af voor zichzelf en voor 
vluchte lingen en nieuwkomers. Daarnaast kochten ook veel particulieren kaarten voor 
vluchtelingen. Zo kregen vluchtelingen en statushouders de kans om de voorstelling 
te zien en nieuwe mensen te ontmoeten die verschil kunnen maken in hun leven. 
De voorstelling is artistiek gezien ook niet onopgemerkt gebleven. 

The Bright Side of Life kreeg lovende recensies en is geselecteerd door de Neder-
landse Toneeljury als een van de 10 beste voorstellingen van het seizoen.

THE BRIGHT SIDE ZOEKT ÉN VINDT EEN NIEUWE VORM VAN GEËNGA-
GEERD THEATER, EN DAT IS ZELDZAAM IN HET HUIDIGE TONEEL. 

NRC HANDELSBLAD   
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 “…EEN SYMPATHIEK EN INDRUKWEKKEND RELAAS, DAT HET 
GEWICHT VAN EEN VLUCHT INVOELBAAR MAAKT. (…) THE BRIGHT 
SIDE OF LIFE IS EEN MOOI PORTRET VAN IEMAND DIE ZIJN 
 OPTIMISME WEIGERT TE VERLIEZEN ÉN IS TEGELIJK EEN OPROEP 
OM, MET ELKAAR, DE SCHOUDERS ERONDER TE ZETTEN.” 

THEATERKRANT  

“THE BRIGHT SIDE OF LIFE ZOEKT ÉN VINDT EEN NIEUWE VORM 
VAN GEËNGAGEERD THEATER, EN DAT IS ZELDZAAM IN HET 
HUIDIGE TONEEL.” 

NRC HANDELSBLAD   

“THE BRIGHT SIDE OF LIFE IS EEN MOOIE VOORSTELLING  
VAN EEN GETALENTEERDE THEATERMAKER VOL MUZIKALITEIT EN 
BIJZONDERE VERHALEN”

NEDERLANDS DAGBLAD   

As I Left My Father’s House (AILMFH)
Zoals verwacht zagen we een verschuiving van het aantal boekingen van As I Left 
My Father’s House naar de nieuwe voorstelling The Bright Side of Life. In 2018 werd 
AILMFH alsnog 8 keer geboekt en speelde hij voor meer dan 600 gasten. Het 
publiek van NDC programmeert nu sinds 2010 As I Left My Father’s House en deze 
voorstelling draait nu volledig zonder subsidie. Losse performances van Bright 
Richards worden met ‘winst’ in de markt gezet, zowel bij bedrijven als bij maat-
schappelijke organisaties. 
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Cross Cultural Connections
Naast de nieuwe voorstelling The Bright Side of Life zijn er afgelopen jaar 
 succesvolle pilots georganiseerd in het programma Cross Cultural Connections. 
De term Cross Cultural Connections (hierna CCC) staat voor de Kunst en Cultuur 
tak binnen NDC, oftewel de Kunst en Cultuur modules. Deze modules hebben als 
doel om te inspireren en activeren waarin ook confrontatie met gedrag een plaats 
heeft. Binnen deze modules maakt NDC de deelnemers bewust van de kracht van 
verbeelding & expressie. Zij leren vaardigheden die zij ook in het dagelijkse leven 
kunnen gebruiken. Creativiteit kan grenzen slechten en een nieuw perspectief 
laten zien, bovendien worden artistieke en creatieve talenten en kwaliteiten 
 ontwikkeld. De deelnemers werden ook gekoppeld aan een coaches en/of maatje.
Partijen waarmee onder andere modules ontwikkeld zijn: Het Zuidelijk Toneel, 
Theater Rotterdam, het Noord-Nederlands Toneel, Maas theater en dans, Zina 
Platform/Adelheid Roosen en Het Wilde Westen.

Cross Cultural Events
Naast de Kunst en Cultuur modules zijn er diverse evenementen geweest waarbij 
talentvolle jongeren met creatieve aspiraties hun talenten konden tonen. Zo gaven 
bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje een vijftal jongeren met verschillende 
culturele achtergronden samen met Bright Richards een presentatie. De jongeren 
spraken hun dromen voor de toekomst uit.

Intermezzo Appeltjes van Oranje uitreiking 2018
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New Dutch Cooking/New Dutch Cook en Connect
Bij New Dutch Connections staat verbinden centraal. Naast het inzetten van theater 
hebben we ook New Dutch Cooking (samen koken en samen eten) ingezet als 
middel om een verbinding te maken tussen de nieuwkomers en (potentiële) 
coaches en maatjes. Of gewoon met Nederlandse mensen die willen helpen. Dat 
hebben we gedaan in Arnhem, in fijne samenwerking met het culturele eetcafe de 
Brigant. 

Ons doel van New Dutch Cooking was om meer jongeren te leren kennen en om 
meer Arnhemmers met onze jongeren in contact te brengen. Een vrijwilligersteam 
droeg zorg voor de boodschappen, er werd gezamenlijk gekookt. Er was een 
trainingselement om elkaar beter te leren kennen en om de jongeren te empoweren. 
Daarnaast waren er twee trainers uit Arnhem een deel van de avond invulden met 
trainingselementen en groepsactiviteiten. Daarnaast waren er ook wekelijks  
4 stagiaires van de HAN die activiteiten voor hun opleiding bij ons uitvoerden, 
gericht op de community. Met de twee bussen haalden we de jongeren op van  
het AZC en de jongeren van de locaties waar minderjarigen woonden konden 
zelfstandig komen. Een vrijwilliger haalde met zijn eigen auto de groep jongeren 
uit Wageningen op.

In de zomer was het programma verder uitgebreid door vooraf ook Nederlands  
en Engels aan te bieden. Dit werd door twee oud-docenten van het ISK gedaan.  
Er was veel interesse, ondanks de hitte. Er waren zelfs avonden bij dat we aan 30 
plaatsen niet genoeg hadden. Er kwam ook veel belangstelling vanuit de status-
houders die al in de stad woonden. Zij kwamen ook naar de plek om Arnhemmers 
te ontmoeten. Wij hebben hen gevraagd om in ruil voor het meedoen, voorlichting 
te geven aan onze jongeren of door ze mee te laten draaien met de kookvrijwilligers. 
We mochten ook 3 keer de podiumzaal in de Brigant gebruiken. Dat betekende 
dat we een feest konden organiseren voor de afsluiting van de voorjaarsmodules 
en in december hebben we een groot feest kunnen organiseren voor alle jongeren 
van onze ToekomstAcademie Arnhem. In totaal zijn er zo’n 25 New Dutch Cooking 
avonden geweest. 

Door het koken hebben we jongeren kunnen werven voor de modules van de 
ToekomstAcademie. Maar vooral was het perfect om jongeren te kunnen helpen 
die om verschillende redenen niet mee konden doen aan onze modules.

Er zijn diepe, duurzame relaties ontstaan. Tot op de dag van vandaag worden 
stageplekken, bijbaantjes en vrijwilligerswerk geregeld. Maar er is ook een net -
werk ontstaan dat elkaar helpt bij hele praktische zaken. Jongeren die voorheen 
geen enkel persoon kenden, hebben nu veel steun aan de studenten, Arnhemmers 
en aan andere vluchtelingen.
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Persoonlijke verhalen

Abass, 18 jaar Ivoorkust
Toen ik aankwam in Nederland was het heel erg moeilijk voor mij. Er was helemaal 
niemand meer aan mijn zijde. Mijn situatie in Ivoorkust maakte dat ik het land 
moest ontvluchten. Ik was getraumatiseerd door alles wat ik mee heb meegemaakt 
en door de mishandelingen. Omdat ik me zo alleen voelde wilde ik dood. Ik had 
alleen maar nare, slechte gedachten en herinneringen. Het was voor mij echt heel 
moeilijk. Mijn ouders waren verstoten door hun families en zijn vanwege hun 
christelijke geloof vermoord. Ik was helemaal alleen op de wereld. 

Na de dag dat ik de mensen van New Dutch Connections ontmoette is er heel veel 
veranderd in mijn leven. Echt heel veel. Door de connecties en activiteiten voelde 
ik weer morele support. Niemand heeft me ooit meer geloof in mezelf gegeven 
dan zij. Ik heb door New Dutch Cooking en het programma dat ik volgde zo veel 
ervaringen opgedaan. Ik kreeg zelfvertrouwen en vertrouwen in het leven terug. 
Tijdens het koken en eten had ik gesprekken met Nederlanders, maakte ik afspraken 
om samen dingen te doen en kreeg ik nieuwe vrienden. Een nieuwe familie. New 
Dutch Cooking op woensdag en het sportprogramma dat ik volgde op dinsdag is 
echt het beste geweest dat ik ooit kreeg in mijn leven. 

Ahmed, 22 jaar Yemen
New Dutch Connections is a family, friends and trainers. It is constructed by 
programs aimed to evolve the newcomers (refugees) in understanding themselves 
initially, and presenting who they are to others whether for job interviews or 
generally. I, we, had such amazing moments not only informative ones, but goes 
beyond that for friendship and family. We spoke to each other, we laughed, we 
played games we ate together. In my experience, I had the opportunity to break 
my bubble wall as a newcomer into a new and different society from my own.  
The efforts to organize such a program, needed great deal of interest and action 
which had been met by the people that was in charge of it, and they did it more 
than what was expected of them, in my opinion. So, my experience  was magnifi-
cent, beyond my expectations, and I really haven’t been in a program as cool as 
awesome as this one. I keep saying this but Thanks to Alice and Marlous again  
and again.

Dahham, 26 jaar Syria
NDC broke the barrier between me and the Dutch people.  After I was living in 
isolation at the AZC in Arnhem.  In addition to the psychological and moral support 
we received from Alice and Marlous and the rest of the volunteers. Who have 
always been looking for the easiest way to reach our goals. The cooking evenings 
were supplementary and it was the place where we connected with the dutch 
people.
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Sami, 19 jaar Eritrea
Ik heb bij New Dutch Cooking meer geleerd dan in 2 jaar op het ISK. Want hier kon 
ik Nederlandse mensen ontmoeten. Ik kan nu ook pannenkoeken bakken.

Jan, 17 jaar, Arnhem ROC Rijn IJssel
Ik vond het de eerste keer heel spannend om te gaan. Ik wist niet of ik met ze kon 
communiceren. Maar door de activiteiten hebben we vooral geleerd dat dingen 
samen doen en samen lachen een heel goed begin is om elkaar te willen begrijpen. 
Ik heb na aanleiding van New Dutch Cooking 4 jongens die ik nog wekelijks even 
ontmoet. Meestal even op het station. Soms ga ik met ze mee naar huis als ik kan 
helpen. Ik heb mijn vrienden ook meegenomen en zij vonden het ook heel erg 
bijzonder. Tijdens Oud en Nieuw en op Koningsnacht hebben we met z’n allen 
feest gevierd. Op mijn verjaardag zal ik ze ook zeker uitnodigen.

Ook bijzonder is dat ik binnen de organisatie waar ik voor werk (Hope XXL) een 
vluchtelingenteam heb samengesteld om mee te werken aan onze maatschappelijke 
projecten. De Nacht van Acht in het Provinciehuis was fantastisch. Ik was begeleider 
van het team van de vluchtelingen en we hebben een prijs gewonnen voor het 
beste idee en de beste presentatie. Ik was enorm trots op ze.
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Chantal, 19 jaar, Zutphen, stagiaire 1e jaar HAN
New Dutch Cooking heb ik ervaren als een avond waar nieuwe vriendschappen 
werden gemaakt en waar gezelligheid en samen zijn vooral centraal staan. Het jaar 
door heb ik veel mensen ontmoet en heb ik erg veel liefde en dankbaarheid gekregen 
voor het koken. Maar elke woensdag was er ook weer veel enthousiasme om mee 
te helpen, memory te spelen of gewoon gezellig te kletsen! Ik heb het zelf als een 
erg leerzame maar vooral als een erg gezellige en liefdevolle stage ervaren. Soms 
was het wel even aanpoten, als de zaal erg vol was. Soms hadden we niet genoeg, 
maar dan werden de borden bij elkaar geschoven en deelden iedereen met elkaar.

Zomeractiviteiten op de Gezinslocaties (GLO’s)
In Amersfoort, Burgum, Emmen en Gilze, plaatsen waar NDC met Toekomst-
Academies actief is, wonen ruim 5.000 vluchtelingen in Gezinslocaties (GLO’s)  en/
of in een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV/ het voormalige Bed Bad 
Brood). In de GLO’s wonen veelal gezinnen met minderjarige kinderen. Zij zijn 
afgewezen en wachten, vaak al vele jaren, op wat komen gaat. De kinderen gaan 
naar school maar de bewoners boven de 18 jaar zijn passief. De voorzieningen  
op een gezinslocatie zijn sober.

In de zomer van 2018 hebben wij met financiële steun van DT&V activiteiten 
mogen organiseren in de genoemde locaties. Dat was heel fijn omdat onze 
 activiteiten rondom de GLO’s, LVV en AMV COA locaties anders zouden stoppen 
doordat de financiële steun vanuit AMIF ophield per 30 juni. DT&V gaf ons de 
mogelijkheid om 3 maanden activerende sportieve, kook en culturele activiteiten 
te organiseren. De sport-, kook- en eet activiteiten bleken vooral heel populair. 

Tijdens de kookactiviteiten kwamen alle culturen aan bod. De sportactiviteiten 
waren divers, echter voetbal bleek favoriet en er werd zelfs een landelijk GLO - 
voetbaltoernooi in Emmen georganiseerd met 8 teams! 88 voetballers, begeleiders, 
scheidsrechters en mensen met een EHBO-diploma vanuit de module EHBO 
deden mee. Ook in Utrecht werd er een toernooi voor 80 mensen georganiseerd 
door een lokale voetbalclub. Daarnaast was er basketbal, volleybal, yoga en een 
grootse Summerparty. Het was leuk, activerend en is er veel plezier gemaakt, 
lekker gegeten en zijn er nieuwe contacten gelegd. Zelfs met lokale media, zoals 
RTV Utrecht, Radio M en de lokale omroep in Drenthe. 

In Utrecht vond het ‘United Tournament’ plaats, waarbij gemixte teams van vluchteling - 
jongeren en Utrechters de strijd met elkaar aangingen op het dak van de IKEA. Het 
was een sportieve en ontzettend leuke dag! Er werd aandacht aan het toernooi 
gegeven door: Radio M en RTV Utrecht. 

Klik hier voor Radio M
Klik hier voor RTV Utrecht

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1813152/voetbaltoernooi-met-vluchtelingen-in-utrecht.html?fbclid=IwAR1akZ-B6OowJynaB7xhdejU__IsCRKezdie5ityqDhAu20K9H_sCbIyTDg
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1813152/voetbaltoernooi-met-vluchtelingen-in-utrecht.html?fbclid=IwAR1akZ-B6OowJynaB7xhdejU__IsCRKezdie5ityqDhAu20K9H_sCbIyTDg
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UTRECHT - “FC Utrecht tegen Manchester United”, schalt uit de stadionspeakers: 
afgaand op het affiche lopen zondag de grootste voetbalsterren rond op de 
sportvelden op het dak van de IKEA in Utrecht. Maar het zijn natuurlijk niet de 
echte topclubs die op het kunstgras hun kunsten vertonen. Het gaat om gemengde 
teams van inwoners van de stad en vluchtelingen. Zij willen het voetbaltoernooi 
gebruiken om met elkaar in contact te komen.

Jaap Legemate (30) is een van de coaches die een team moeten leiden. Zo’n 80 
voetballers trekken de noppenschoenen aan en hij mag er acht aansturen in het 
veld. De ene helft woont in de stad, de andere helft ook maar is vluchteling en 
woont in een AZC of is statushouder.

Legemate: “Ik ben zelf heel druk bezig met mijn baan en carrière. En toen dacht ik: 
ik kan wel voor mijzelf bezig zijn. Maar het moet moeilijk zijn als je hier niet vandaan 
komt om de zaken goed te regelen. Ik wil niet alleen mijn eigen pad goed organi-
seren, maar ook een ander daarmee helpen.”

Vanaf de zijlijn kijkt Bob Poel naar de teams die bezig zijn met een warming-up. 
Poel werkt bij de organisatie New Dutch Connections. Die organisatie probeert,  
de naam zegt het al, vluchtelingen in contact te brengen met Nederlanders en de 
Nederlandse samenleving. Poel: “Contact maken met Nederlanders is belangrijk 
voor de integratie maar ook heel moeilijk. Want voor de Nederlander geldt: wat 
onbekend is, maakt niet bemind en voor hun is het een grote stap om te nemen.  
Ze hebben al het gevoel niet altijd gewenst te zijn en dat is een groot gat om te 
overbruggen.”

Vlak voor de aftrap van de eerste wedstrijd neemt de organisatie het toernooi nog 
even door. “Na 20 minuten is een wedstrijd echt voorbij”, instrueert Dennis Verduin 
een scheidsrechter. Verduin wil dat dit toernooi ieder jaar plaats gaat vinden. Hij 
vindt dit belangrijk voor alle inwoners van Utrecht, zowel de asielzoekers als de 
geboren Nederlanders. Verduin: “Ik hoop dat na dit toernooi mensen afspreken 
om samen nog eens te voetballen om er zo een betere stad van te maken.”
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KWANTITATIEVE  
RESULTATEN 2018 
Modules 

Welke module Waar en wanneer Doel deelnemers coaches en 
maatjes

ProRail TA Rotterdam voorjaar Kennismaken met Prorail en wat doet Prorail alle mogelijkheden 
binnen Prorail

17 27

WBO V&J do TA Rotterdam voorjaar Werken bij de overheid. Wat zijn de mogelijkheden bij werken bij 
ministerie Justitie

16 29

Humanitas TA Rotterdam voorjaar mensen die willen werken in de zorg, soort mini opleiding van wat 
het inhoudt. Humanitas rekruteert meteen omdat ze constant 
nieuwe mensen nodig hebben en zij deze halen uit het buitenland.

15 17

Module met Ro 
Theater

TA Rotterdam voorjaar Kunst en Cultuurmodule 13 21

Module Fighter TA Rotterdam najaar Ontmoeten, softskills, samen klussen op een schip, technische 
skills verbeteren

15 14

Humanitas TA Rotterdam najaar mensen die willen werken in de zorg, soort mini opleiding van wat 
het inhoudt. Humanitas rekruteert meteen omdat ze constant 
nieuwe mensen nodig hebben en zij deze halen uit het buitenland.

14 15

KYR (Nauta/Dla RO) TA Rotterdam najaar Ken je rechten!! 20 24

Deloitte TA Rotterdam najaar Cursus budgetteren en financieel plan opstellen voor na AZC/Nidos 19 35

OIET TA Noord Voorjaar Ondernemen in je eigen toekomst 21 12

EHBO TA Noord Voorjaar Eerste hulp skills leren 23 10

Gasunie/Accenture TA Noord Voorjaar ICT programmeren met Python 25 14

Kringloop (Burgum/
Leeuwarden)

TA Noord Voorjaar Leer alles over het retailvak en over de kringloopwinkel. De 
module was in samenwerking met de prachtige kringloopwinkel 
Estafette in Leeuwarden en met Selab. Coaches werkten in de 
winkel en waren met meerdere jongeren gematched

15 4

Kunst en Cultuur  
met Loods13

TA Noord Voorjaar Werken naar een eindpresentatie, voorstelling. Softskills 16 0

OIET Emmen TA Noord Voorjaar Talententraining voor Terugkeerdoelgroep 20 0

Vliegende Hollander TA Oost/Arnhem 
voorjaar

Maken, leren, verwerken tot Kunst 20 34

Arcadis TA Oost/Arnhem 
voorjaar

Engineering 17 28

Support TA Oost/Arnhem 
najaar

Sportmodule, mogelijkheden binnen de sportwereld onderzoe-
ken, incl softskills

17 18
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Welke module Waar en wanneer Doel deelnemers coaches en 
maatjes

Work in Progress TA Oost/Arnhem 
najaar

Verschillende vakken op vakschool om op zoek te gaan naar wat 
je wil doen

13 16

Kunst en Cultuur 
met Het Zuidelijk 
Toneel

TA Zuid/Tilburg 
voorjaar

Kunst en Cultuur engagement. Wat is kunst en Cultuur, deelne-
men, softskills

8 16

Auto/motor techniek TA Zuid/Tilburg 
voorjaar

Oriëntatie in de autotechniek 23 24

Sport TA Zuid/Tilburg 
voorjaar

Sportoriëntatie 19 20

Rode Kruis - Zorg TA Zuid/Tilburg najaar Eerste hulp skills leren 21 21

Heftruck TA Zuid/Tilburg najaar Leer Heftruck rijden 10 0

Kunst en Cultuur Zina TA Utrecht voorjaar zelfexpressie/ soft skills 31 38

OIET TA Utrecht voorjaar persoonlijke ontwikkeling (ex-) amv-ers Nidos in Lunetten 16 18

Bouw & Techniek 
i.s.m. BAM

TA Utrecht voorjaar oriëntatie op wereld van de bouw & ontwikkelen technische/
engineeringsvaardigheden

21 28

Het Wilde Westen  
(Kunst & Cultuur)

TA Utrecht voorjaar Werken naar een eindpresentatie/voorstelling, incl. softskills 21 19

trivago TA Utrecht voorjaar ontwikkelen kills over Data science 19 13

Buddyforce (SF) TA Utrecht voorjaar ontwikkelen projectvaardigheden en online personal branding 17 20

Theatre Hotel 
Courage (Kunst & 
Cultuur)

TA Utrecht (Amers-
foort) voorjaar

Werken naar een eindpresentatie/voorstelling, incl. softskills 11 11

Wereld van de 
woningbouw

TA Utrecht najaar Ontdek de wereld van de woningbouw, misschien kan je er wel 
komen werken?

28 30

New Foresight TA Utrecht najaar Wordt een changemaker onder begeleiding van de de consul-
tants van New ForeSight

20 14

Activiteiten:

Hoedtje van Papier TA Rotterdam voorjaar Onderneem in je eigen toekomst trainingen 18 0

Ontwerp je eigen 
Game/ Technolab

TA Rotterdam najaar Programmeren Scratch/ ontwerp je eigen Game 18 0

(599 unieke deelnemers) 617 590



NEW DUTCH CONNECTIONS - JAARVERSLAG 2018 39

Theater

Communicatie
Wat Aantal  2018

Ontvangers nieuwsbrief 7523

Volgers Facebook Pagina's (totaal) 5694

Volgers Twitter 1582

As I Left My Fathers House

Datum Event Bezoekersaantallen

10-12-18 Mensenrechtencafé Utrecht Het Huis 80

14-03-18 Wellant College Westplas MVO, Aalsmeer 80

30-03-18 Christelijk Lyceum Apeldoorn 50

24-04-18 Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal ‘Het Perron’ 100

19-06-18 Christelijk Lyceum Apeldoorn 40

01-09-18 Ministerie Veiligheid en Justitie / AILMFH 70

03-09-18 Opening schooljaar Roelof van Echten College Hoogeveen 200

TOTAAL 620

The Bright Side of Life 2018 de tour

Datum Event Bezoekersaantallen

16-09-17 Uitfeest Utrecht 230

29-03-2018 t/m 31-03-2018 De Paardenkathedraal Utrecht 541

03-04-2018 t/m 04-04-2018 De Paardenkathedraal Utrecht 360

05-04-18 Theater Ins Blau - Leiden 172

06-04-18 De Oosterpoort Groningen 450

07-04-18 Rotterdamse Schouwburg 158

10 t/m 12-04-2018 Frascati Amsterdam 270

13-04-18 Theaters Tilburg 116

14-04-18 De Toneelschuur Haarlem 141

17-04-18 LUX Nijmegen 185

18-04-18 Zaantheater Zaandam 133

19-04-18 Schouwburg de Lawei Drachten 182

20-04-18 Verkadefabriek Den Bosch 169

23-04-18 Stadsschouwburg Utrecht 198

25-04-18 Theater aan het Spui Den Haag 176

13 en 14-09-2018 Theaterfestival Amsterdam 358

20-09-18 Kikker Kiest Theater Kikker Utrecht 193

TOTAAL 3481
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EVALUATIE EN  
IMPACTMETING
Bij elke module vinden evaluaties en metingen plaats. 
Bij New Dutch Connections evalueren we onze activiteiten continu en meten de 
impact. Bij iedere jongere wordt door middel van een persoonlijk gesprek een 
0-meting afgenomen voorafgaand aan de module. Aan het einde van de module 
wordt er opnieuw met de jongere gesproken om de impact te beoordelen.  Daarnaast 
wordt met de jongeren, met de coaches en maatjes en eventueel de samenwerkings-
partner achteraf geëvalueerd. Zo gaven de jongeren die meededen aan het traject 
van Accenture aan dat zij veel geleerd hebben van de module en dat ze de begelei-
ding vanuit NDC erg prettig vonden: “NDC gelooft in je talenten”. Ook de samen-
werking met een coach en maatje vonden ze waardevol want: “Je leert je Nederlands 
verbeteren.” en: “Je leert ook meer over je eigen cultuur en de cultuurverschillen”. 

De meeste jongeren zijn door deelname twee treden gestegen op de sociale 
participatieladder: van isolatie (trede 1) naar sociale contacten buiten de deur 
(trede 2) en deelname aan georganiseerde activiteiten (trede 3). Diverse deel-
nemers hebben ook de stap naar onbetaald werk (trede 4) en betaald werk met 
ondersteuning (trede 5) gemaakt, terwijl enkele deelnemers zijn doorgestroomd 
naar betaald werk (trede 6).

Door de nieuwe werkwijze waarbij wordt samengewerkt met bedrijven zien we dat 
ook trede 4 t/m 6 in toenemende mate wordt bereikt door onze jongeren. Door de 
nulmetingen en eindmetingen wordt ook de impact van NDC aan de hand van de 
participatieladder gemeten.

De metingen die plaatsvinden:
• We doen 0- tussen- en eindmeting deelnemers (vragenlijst 10 vragen).
• Inhoudelijke evaluatie na afloop van module.
• Financiële evaluatie per kwartaal.
• En we laten per deelnemer zien via een filmpje of presentatie wat het eindresultaat is.

De impact is groot, aldus de impactmeting gedaan door 
extern bureau:
Het is geweldig om te zien dat zoveel vluchtelingen dankzij onze aanpak opbloeien. 
Ze zijn geactiveerd en hebben met het gecreëerde netwerk veel meer kansen om 
hun talenten te ontwikkelen en betaald werk te vinden.
U kunt de impactmeting zien in het online jaarveslag op 
www.newdutchconnections.nl/jaarverslag
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IN DE MEDIA
Klik hier voor NPO radio 1
Klik hier voor het interview met
Klik hier voor een interview bij Financieel Dagblad.
Klik hier voor een recensie over The Bright Side of Life
Klik hier voor Bright Side of Life geselecteerd voor Nederlands Theaterfestival

Ook leuk
Bright mocht het voorwoord schrijven voor het boek ‘Nieuwe wegen voor 
 vluchtelingen in Nederland’ van de SER. 

Via het online jaarveslag op www.newdutchconnections.nl/jaarverslag kunt u het 
boek bekijken en/of bestellen.

New Dutch Connections wint de HiiL Justice Innovation Audience Choice Award 
2018! De Justice Challenge is een initiatief van HiiL waarbij innovaties worden 
gekozen die het recht toegankelijker willen maken voor iedereen.

In het kader van de Justice Challenge pitchte Bright over de totstandkoming en de 
toegevoegde waarde van de module Know Your Rights voor jonge vluchtelingen. 
Van de 45 pitches wint New Dutch Connections de publieksprijs van de Justice 
Innovation.

Onze dank gaat uit naar onze samenwerkingspartners DLA Piper Nederland, 
#ProBonoconnect en Leiden Law School die deze module mogelijk maakten!

NDC HEEFT MIJN REIS KORTER GEMAAKT. AND I AM THANKFUL 
FOR THAT. 

#OSAMA

I STARTED MY JOURNEY TO FIND MY FUTURE. NDC HELPED ME 
THROUGH MY JOURNEY AND I AM THANKFUL FOR THAT 

#OSAMA

WE CAME HERE, WE LOSE EVERYTHING WE HAD. WE HAVE TO 
START FROM NOTHING. BUT I WILL TAKE ANY OPPORTUNITY TO GET 
MY LIFE BACK. 

#FOUAD

https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/480137-bright-o-richards-over-het-leren-van-nederlands?fbclid=IwAR1ZM8qzacwBHp36ELyzpxVHkD0B4gegrs_PuYOkOzHJlsgv2scMG9afejA
https://www.newdutchconnections.nl/bright-richards-maakt-toneel-om-mensen-met-elkaar-te-verbinden/
https://www.newdutchconnections.nl/interview-bright-richards-in-het-financieel-dagblad/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/the-bright-side-life/theater-utrecht-new-dutch-connections/
https://www.theaterutrecht.nl/nieuws/92-the-bright-side-of-life-geselecteerd-voor-nederlands-theater-festival-2018
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ONZE PARTNERS
Vluchtelingenketen COA (landelijk en lokaal), AMV team

Nidos (landelijk, lokale voogden en proeftuin-medewerkers) Vluchte-
lingenwerk, Immigratie- en Naturalisatiedienst, DT&V, Bridge to Better, 
INLIA, IOM, Lampion, LOS, Picum, Solid Road, ROS, Stichting Wereldwijd, 
Vluchtelingen in de knel. UAF, New Bees, Refugees Talent Hub, Hack 
the Future

Overheid, gemeente Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeente Utrecht, gemeente 
Amsterdam, Gemeente Tilburg

Cultuur Alle voorname theatergezelschappen zoals Theater Utrecht, Toneel-
groep Amsterdam, Noord Nederlands Toneel, Het Zuidelijk Toneel etc.

Bedrijven Martinot Finance, Quato, DLA Piper, Bizzomate, Prorail, Deloitte, 
Restart, ABN Amro, Salesforce, Accenture, BAM, Prorail, Albert Heijn, 
Axians, Dentons, Arcadis, Trivago

Onderwijs Codarts, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool 
Inholland, Erasmus University College, VU, Universiteit Utrecht, 
Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam

Maatschappelijke en religieuze 
organisaties

Stichting Hoedje van Papier, Talentfabriek, Woman Inc., Humanitas, 
Rode Kruis, Technolab, Huize Middelland, Stras, Accent avondschool, 
Rotterdam verwelkomt platform, De Rotterdamse Uitdaging, Gilde, 
Vrijwilligerscentrale (in alle steden)
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AMBITIES
Zoals u ook kunt lezen in ons meerjarenplan hebben wij veel ambities en deze 
liggen op verschillende fronten: 

Beter samenwerken met bedrijven, gemeenten en  
ketenpartners
NDC wil de komende jaren beter en duurzaam samenwerken met ketenpartners, 
bedrijven en onderwijsinstellingen. Krachten bundelen, dat is wat we gaan doen.

Met Vluchtelingenwerk Nederland
We gaan intensiever samenwerken met VluchtelingenWerk Nederland (VWN), 
zeker als het om de doelgroep uitgeprocedeerden gaat. De kracht van Vluchtelingen-
werk zit in hun juridische kennis, in hun 1 op 1 counselling en in het netwerk wat  
zij hebben in landen waar veel uitgeprocedeerden vandaan komen; zij kunnen 
uitgeprocedeerden duidelijkheid geven of er nog juridische stappen te nemen  
zijn (of niet). De kracht van NDC zit hem in het activeren. Beide krachten zijn hard 
nodig om vluchtelingen, en zeker uitgeprocedeerden in beweging te krijgen.

Met Refugee Talenthub
Ook met Refugee Talenthub (RTH) gaan wij intensiever samenwerken. Er liggen 
mooie projecten voor statushouders op stapel die toeleidend zijn naar werk.

Vooruitzicht 2019 op gebied van theater
Na de eerste succesvolle theatertour op diverse locaties wil New Dutch Connections 
The Bright Side of Life blijven organiseren en vooral ook inzetten om bedrijven, 
onderwijsinstellingen en betrokken burgers te verbinden met vluchtelingen en 
nieuwkomers, ongeacht hun juridische status. Vanaf september 2019 is The Bright 
Side of Life te zien in diverse theaters door het hele land. Voor de gehele speellijst 
zie: www.newdutchconnecions.nl

Daarnaast ligt de focus in 2019 op het verduurzamen van de Kunst en Cultuur 
modules. We zijn met gemeenten, provincies en lokale fondsen in gesprek om 
onze programma’s lokaal te ondersteunen. Ook zijn er gesprekken met grote kunst 
en cultuurfondsen om onze culturele activiteiten en voorstellingen te ondersteunen. 
Een nieuw concept van NDC is New Start, New Beginning. In 2019 zal dit wijktheater-
project plaatsvinden als pilot in Utrecht om vervolgens ook uitgerold te worden in 
andere plaatsen in Nederland.

Daarnaast starten wij idealiter iedere module met een theatrale voorstelling zoals 
‘The Bright Side of Life’ of ‘As I left My Fathers House’, waarbij buurtgenoten, 
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bedrijven/medewerkers en onderwijsinstellingen/studenten worden meegenomen 
in de belevingswereld van een vluchteling. Hiermee vergroten we draagvlak en 
begrip voor de situatie van vluchtelingen en horen de burgers en bedrijven wat ze 
kunnen doen om een vluchteling verder te helpen. Uit het publiek werven wij ook 
coaches en maatjes en deze matchen wij weer met de vluchtelingen. Wil jij ook 
een dergelijke voorstelling in je bedrijf, onderwijsinstelling, neem dan contact op 
met NDC.

Nog beter (samen) werken met bedrijven
Wij gaan middels het aannemen van een ‘Community-Maker’ investeren in relatie-
onderhoud met alle stakeholders. Doel is o.a. om coaches langer aan ons te  
binden en hen tot NDC-ambassadeur te maken. Coaches zorgen voor een olievlek 
van mensen die de jongeren willen helpen en dat draagt in grote mate bij tot de 
noodzakelijk draagvlak vergroting.

Ook statushouders en met gemeenten
Tot dusver is de focus van NDC met name geweest op jongeren in de opvang  
en ook uitgeprocedeerde jongeren kregen onze volle aandacht. Deels was dat 
ingegeven door onze financiering; immers AMIF was onze grootste financier en 
betaalde ons toen alleen voor deze doelgroepen. 

Meer dan voorheen willen wij ons ook kunnen inzetten voor statushouders omdat 
wij met ons bedrijvennetwerk veel voor hen kunnen betekenen en vice versa willen 
bedrijven ook graag via NDC in contact komen met vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning. 

Anderzijds hebben wij dan ook een interessante propositie voor de gemeenten. 
En bij gemeenten, daar willen we in de toekomst meer draagvlak krijgen, zowel 
inhoudelijk als financieel. Alleen door structurele samenwerking met de gemeente 
kunnen wij goed voeten aan de grond krijgen en doen waar wij goed in zijn: 
vluchtelingen een netwerk en toekomstperspectief bieden.

Duurzame partners
Daarnaast hebben wij de ambitie om in elk van de 5 regio’s 10 vaste bedrijfs-
partners te vinden. Ook hopen wij dat deze bedrijven naast de investering in 
manuren ook financieel willen bijdragen.  Daarnaast gaan wij in elke TA langdurige 
samenwerkingen aan met meerdere onderwijsinstellingen zodat wij kunnen 
rekenenen op een continue instroom van maatjes en stagiaires.

Ben je een bedrijf of culturele organisatie, wil je je medewerkers inspireren en is 
diversiteit en inclusie jullie MVO-ambitie? Neem dan snel contact op met ons!!
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Verdienmodellen
Steeds vaker wordt ons door fondsen gevraagd wat ons verdienmodel is.  
Wij gaan met dit vraagstuk actief aan de slag en zien veel kansen:

1) Interculturele trainingen aan bedrijven
Voor statushouders willen wij naast het aanbod van modules onze ‘service’ uitbreiden 
met nazorg bij de bedrijven. Wij merken namelijk dat statushouders die aan de 
slag zijn gegaan bij bedrijven vaak op problemen stuiten. Ook de bedrijven vinden 
het vaak lastig om deze nieuwe werknemers goed te begeleiden. We merken dat 
we door onze (ervarings)deskundigheid en kennis over de vluchtelingenproblematiek 
heel goed aanvoelen wat vluchtelingen nodig hebben. Daarnaast kunnen wij heel 
goed samenwerken en omgaan met bedrijven, de bedrijfscultuur en resultaat-
gerichtheid. Onze methodiek ontwikkelen wij in 2019 verder en dit doen wij in 
samenwerking met Arcadis en met steun van GAK foundation. Deze methode 
willen wij ook bruikbaar maken voor andere doelgroepen.

2) Voorstellingen
Daarnaast zijn theatervoorstellingen ‘The Bright Side of Life en ‘As I left my Fathers 
House’ te boeken.

3) OIET/softskillstrainingen voor vluchtelingen
Steeds vaker worden wij door ketenpartners gevraagd om onze OIET trainingen te 
geven aan vluchtelingen, in opdracht van ketenpartners zoals VWN.
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WAT WIJ WILLEN IN 
2019/2020/2021:  
24 LEERMODULES  
PER JAAR
NDC gaat de huidige vijf regionale ‘ToekomstAcademies’ (Noord, Oost, West,  
Zuid en Midden Nederland) verder ontwikkelen. Met een regionaal trainings-
programma’s kunnen wij, mits er voldoende financiële dekking is, jaarlijks 600 
vluchtelingen laten deelnemen aan totaal 24 leermodules (12 weken)  
per jaar. Deze bieden wij aan in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Tevens verbinden wij elke jongere met een ‘coach’ uit het bedrijfs-
leven en/of een ‘maatje’ uit het hoger onderwijs. Met elkaar creëren zij de 
 empowering community rondom de jongeren.  

In ons meerjarenplan is dit alles in detail uitgewerkt. NDC is dankbaar voor het 
vertrouwen en cofinanciering van de gemeente Utrecht, zowel afdeling Dmo, 
afdeling cultuur, stichting DOEN, Stichting Porticus, Kerk en Wereld, Arcardis. En 
zijn we heel blij met de samenwerkingsovereenkomsten die we hebben kunnen 
sluiten met COA, Nidos, DT&V, VWN, bedrijven en diverse onderwijsinstellingen. 
Dankzij hen hebben wij eind februari jl. nieuwe aanvragen kunnen indienen voor 
drie nieuwe AMIF call’s. Dit zijn aanvragen voor projecten van 2,5 jaar, voor de 
doelgroepen Asiel, Terugkeer en voor Integratie. Het besluit hierover valt na de 
zomer 2019. En wij zijn natuurlijk heel blij met de toekenningen van de kleinere en 
lokale fondsen. Deze hebben wij hard nodig hebben om financiële uitdagingen te 
overwinnen. Op moment van schrijven zijn wij daarvoor ook in gesprek met een 
aantal grote Nederlandse maatschappelijke fondsen.

De vrijwillige coaches en maatjes krijgen vanuit NDC training en 
 intervisie. Dit geeft hen inzicht in de leefsituatie van de vluchtelingen,  
de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook komen interculturele 
communicatievaardigheden aan bod en is er ruimte voor het uitwisselen 
van ervaringen. NDC heeft ook een coach/maatje en trainershandboek 
ontwikkeld.
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VERWACHTE 
RESULTATEN 
Wij bieden jaarlijks 600 vluchtelingen softskills en hardskills trainingen aan, in de 
vorm van leermodules, die leiden tot empowerment en activatie. Empowerment en 
activatie is nodig, zowel voor een volwaardig leven, als voor succesvolle stappen 
te kunnen nemen richting de toekomst en werk, in Nederland of elders in de 
wereld. Door deelname aan de trainingen worden onze deelnemers weer trots op 
zichzelf en herwinnen zelfvertrouwen. Wie zich van zijn talenten bewust is, gaat 
weer geloven in eigen kunnen, gaat weer regie nemen over eigen toekomst. 
Tijdens de trainingen koppelen wij de deelnemers aan een maatje of coach. Die 
helpen het zelfvertrouwen vast te houden en bij het opbouwen van een toekomst-
plan. Waar ook ter wereld, dus ook als blijkt dat je niet in Nederland mag blijven.

• Wij willen graag 24 leermodules per jaar 

• In totaal 600 deelnemers per jaar  

• Waarvan 250 deelnemers nog in procedure (asielzoekers, wonend in AZC’s).   
De andere 250 deelnemers zijn uitgeprocedeerden en 100 statushouders. 

• Het geschatte % van de statushouders wat uitstroomt naar een vervolgstap 
(leerwerkplek/stage/opleiding/vrijwilligerswerk/betaalde baan) is 50%.  

• Allen hebben een netwerk gekregen via de 600-1200 coaches en maatjes die 
hen helpen om verdere stappen te maken bijvoorbeeld, indien mogelijk om een 
stage/leerwerkplek/baan te vinden.
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VERDUURZAMING
Voor de doelgroep asiel is bij AMIF en Adessium continuïteit gevonden en is het 
programma van de TA verder ontwikkeld. Ook hebben wij dankzij de 3-jarige steun 
van Kerk en Wereld in veel locaties continuïteit kunnen realiseren. 

Een grote inspanning is gedaan om financiering te vinden voor de terugkeer 
doelgroep i.s.m. DT&V. T/m september 2018 is een overbrugging gerealiseerd, 
maar kon niet doorgetrokken worden naar september 2019 (nieuwe call AMIF 
terugkeer). Hierdoor zijn tijdelijk de projecten voor de Terugkeerdoelgroep 
gestopt in Emmen/Burgum/Gilze/Katwijk.

Bij een aantal gemeenten heeft NDC draagvlak gevonden om hun programma 
door te laten gaan: Emmen, Amersfoort, Utrecht, Tilburg.

Komende jaren is het verduurzamen met gemeenten voor alle modules en met 
name die van de Kunst en Cultuur een focuspunt.
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Balans per 31 december 2018 2018 2017
(na resultaatbestemming) € €
Activa
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Vervoermiddelen 21.800 22.550
Apparatuur 6.830 2.172

28.630 24.722
Vorderingen
Debiteuren 31.917 6.564
Te ontvangen Fondsen 243.250 135.604
Te ontvangen subsidies 150.382 137.295
Belastingen 19.743 19.979
Overige vorderingen 5.449 7.208
Overlopende activa 15.674 7.848

466.416 314.497

Liquide middelen 67.120 403.816

562.165 743.035

Balans per 31 december 2018 2018 2017
(na resultaatbestemming) € €
Passiva

Stichtingskapitaal en reserves
Continuïteitsreserve 184.852 172.130

184.852  172.130 
Kortlopende schulden
Crediteuren 104.055 48.358
Premies sociale verzekeringen 17.019 27.293
Te besteden Fondsen 126.557 56.243
Te besteden subsidies 33.491 381.549
Overige schulden 66.192 57.461
Lening o/g bestuurders 30.000 0

377.313 570.904

562.165 743.035
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FINANCIËN EN  
ORGANISATIE 
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Exploitatierekening 

Toelichting bij de financiële cijfers over 2018

Reserves
De staat van baten en lasten over 2018 sluit met een voordelig saldo van € 12.722 
en is conform de onderstaande opstelling in de jaarrekening verwerkt. Na verwerking 
van het resultaat bedraagt het (vrij besteedbaar) vermogen per 31 december 2018 
een bedrag van € 184.852 en onder de Passiva is een specificatie van dit bedrag 
weergegeven.

Staat van baten en lasten 2018
 Werkelijk

2018
 Begroot

2017
 Werkelijk

€ € €
Baten
Baten van particulieren 8.633 41.983 37.063
Baten van bedrijven 163.523 78.818 58.025
Baten van subsidies van overheden 814.937 811.640 590.153
Baten van andere organisaties 
zonder winststreven

479.505 316.289 326.285

Totaal baten 1.466.598 1.248.729 1.011.526

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Empoweren 999.252 897.880 616.207
Performance 259.802 157.119 119.233

Totaal besteed aan doelstellingen 1.259.053 1.055.000 735.440

Wervingskosten 81.054 80.044 86.623
Kosten beheer en administratie 113.854 112.433 96.898
Totaal lasten 1.453.961 1.247.477 918.961

Saldo voor financiële baten en lasten -85  -   -125
Saldo van baten en lasten 12.722 1.253 92.689

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve 12.722 1.253 92.689
Totaal 12.722 1.253 92.689



‘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 2018 beschikt NDC over een vrij besteedbaar eigen vermogen 
van € 184.852 tegen € 172.130 per 31 december 2017.

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 
2018 en per 31 december 2017 bedroeg de solvabiliteit 32,9% respectievelijk 
23,2%. Hoewel de score per ultimo 2018 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 2018 en per 31 december 2017 bedroeg de current ratio 1,4 
respectievelijk 1,2. 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 2018 zoals deze op de website van NDC te 
vinden is.

In 2018 is het personeelsbestand van NDC ruim verdubbeld. Begin 2018 hadden 
wij 12,97 fte in dienst, eind 2018 18.76 fte in dienst. Hiervan zijn 4 medewerkers 
(incl. Directie) voor onbepaalde tijd aan NDC betrokken, de rest van de medewerkers 
hebben een contract voor bepaalde tijd of een oproepcontract.
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WIJ DANK ONZE  
FONDSEN EN  
DONATEURS 
Wij danken alle fondsen die ons het werk van New Dutch Connections in 2018 
mogelijk hebben gemaakt:

Bright Side of Life 
• Stichting Dialoog
• K.F. Hein Fonds
• Stichting Elise Mathilde
• Kerk en Wereld
• Fonds Cultuur Participatie

Landelijk
• Oranje Fonds
• AMIF 
• Adessium
• Fonds21                        
• DT&V voor zomeractiviteiten
• Stichting Woudschoten        
• Kerk en Wereld (meerjarig)        
        
Lokaal
• Gemeente Utrecht integratie
• Gemeente Utrecht Cultuurnota        
• De Amersfoortse        
• Rabobank Utrecht        
• Stichting Dialoog        
• Gemeente Amersfoort Regeling projectsubsidies kunst en cultuur
• Gemeente Tilburg, innovatieplatform Jeugd
• Bergmanfonds        
• Annetje van Puijenbroek Stichting        
• Vermillion Energy
• Laurensfonds
• Rabobank Rotterdam        
• Solidarodam        
• Verhagen Stichting   
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BESTUUR EN  
GOVERNANCE 
Directie
New Dutch Connections is in 2004 opgericht door Bright Richards en Margriet 
Stuurman. Bright kwam begin jaren ‘90 als asielzoeker naar Nederland. Hij heeft 
ervaren hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die jouw talenten en mogelijk heden 
erkennen en die je kansen bieden om ermee aan de slag te gaan. Bright is acteur 
en ervaren (internationale) trainer in persoonlijke ontwikkeling, communicatieve 
vaardig heden, arbeidsinpassing en ondernemerschap. Margriet heeft jaren gewerkt 
als ondernemerscoach, bedrijfsadviseur voor migrantengroepen en bedrijfstrainer.  
De bundeling van hun talenten leidde tot de ontwikkeling van het traject OIET,  
dat onderdeel is geworden van hun grote droom: De Toekomst Academie. 

bright@newdutchconnections.nl / 06 51614262 / Artistiek leider

Margriet Stuurman is zakelijk leider van NDC maar door persoonlijke redenen 
wordt zij tijdelijk vervangen door een interim zakelijk leider. Op moment van 
schrijven vinden gesprekken met kandidaten plaats.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de 
stichting en de daarmee verbonden organisatie en is belast met de taken en 
bevoegdheden die hem bij de statuten zijn toegekend. De RvT is de werkgever 
van de directie. Zij worden benoemd voor de periode van maximaal drie jaar en zijn 
na afloop van de zittingsperiode één keer herbenoembaar. Tevens treedt de Raad 
van Toezicht op als klankbord van de directie. De RvT en de directie vergaderen 
minimaal vier keer per jaar. De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging.

Leden R.V.T.: linked-in profiel
Carolien Schippers (voorz) Adjunct directeur stedelijke ontwikkeling Amsterdam 
Rhodia Maas (vice voorz)  Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Mpanzu Bamenga  Coordinator & Co-founder Inclusion Leaders Network 
Ronald van Maldegem  Directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank 
Mario Halfhide  Business Consultant 
Frank van Bussel  Directeur Koninklijk Nederlandsche Heidemaatschappij 
Monica van Berkum  Bestuurslid

Keurmerk
Stichting New Dutch Connections heeft een Anbi status

mailto:bright%40newdutchconnections.nl?subject=
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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, Fonds21, 
gemeente Utrecht, Fonds voor Cultuurparticipatie en Kerk en Wereld). 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!


