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VOORWOORD
Elk jaar is een bijzonder jaar, maar 2019 heb ik als een zeer intensief jaar ervaren. 
En als ik terugkijk, kan ik niet anders dan eerst stil te staan bij het overlijden van 
onze collega Marcel Sangers. Hij was de steun en toeverlaat van alle collega’s 
zowel op het hoofdkantoor als bij de collega’s van de ToekomstAcademies op 
locatie. Hij bracht lucht in spannende tijden met zijn optimisme, grappen en 
gezelligheid. Hij bracht focus en structuur daar waar het nodig was. Hij was een  
fijn mens. Wij missen hem nog elke dag.  
2019 was ook intensief omdat mede-oprichter van NDC en zakelijk directeur 
Margriet Stuurman langdurig uitviel door persoonlijke omstandigheden.  
Het organiseren van een vervanger bleek ingewikkelder dan gedacht, omdat zij 
door haar kennis, ervaring en inzet veel werk verzette voor NDC. Dat is niet door  
één persoon op te vangen. Daarom ben ik heel erg dankbaar voor iedereen die 
samen met mij haar taken hebben overgenomen.
Ik ben ook erg dankbaar omdat we, ondanks deze emotionele gebeurtenissen  
van het uitvallen van twee kern-medewerkers, toch nog zoveel hebben kunnen 
bereiken. We hebben onze voorstelling The Bright Side Of Life kunnen spelen in 
onze reprise-tour. The Bright Side Of Life heeft zich ontwikkeld tot een match-
making evenement, waardoor we vluchtelingen kunnen matchen met het publiek. 
En succesvol. Ik ben daar trots op. 

We hebben daarnaast samen met onze partners (oude en nieuwe) 34 modules 
georganiseerd binnen de ToekomstAcademies en verder ontwikkeld om onze 
deelnemers nog beter te kunnen ondersteunen. De afronding van de verschillende 
Boy- en Girlpower-trainingen hebben we samen met Nidos en hun contractpartners 
afgesloten met een prachtig Verjaardagsfeest op 30 juni 2019. Doordat niet elke 
jonge AMV-er met een geboortecertificaat Nederland binnenkomt en data soms een 
andere betekenis hebben, zijn procentueel veel AMV-ers op 1 januari of 1 juli jarig. 
Omdat zij niet met hun familie hun verjaardag kunnen vieren, heeft NDC dit initiatief 
genomen. Het was een prachtige energieke dag. Wat mij betreft maken we, samen 
met Nidos, er een nationale verjaardagsfeestdag van. 
En we hebben NDC gereorganiseerd naar een kleine organisatie met een vaste kern 
en een flexibele schil, zodat NDC klaar is om de fluctuaties in de instroom van asiel-
zoekers en financiële ondersteuning te kunnen opvangen. Dit was geen makkelijk 
proces. NDC-medewerkers en vrijwilligers zijn mensen met veel liefde en passie voor 
de doelgroep alsook veel betrokkenheid bij NDC. Het doet hen ontzettend veel pijn 
om afstand te nemen van NDC en in 2020 wordt onderzocht hoe wij hen vanuit het 
hoofdkantoor in Utrecht het best kunnen ondersteunen in hun ambitie om een lokale 
ToekomstAcademie te bouwen vanuit een zakelijk perspectief.

Bright Richards
Directeur/bestuurder van NDC
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In memoriam 
Marcel Sangers

Interview uit 2018 voor onze social media, maar nooit gepubliceerd. 

‘Mijn credo is: blijven, boeien en binden’
Interview met Marcel Sangers, 
procesmanager bedrijfsbureau New Dutch Connections 

Rust, reinheid en regelmaat. Het zijn woorden die procesmanager Marcel Sangers 
in zijn jonge jaren opving bij zijn grote held Freek de Jonge. Het inspireert hem  
in zijn werk als HRM-professional. Met een gezonde dosis humor probeert Marcel 
die filosofie ook bij New Dutch Connections door te voeren. ‘Freek heeft me 
geleerd zaken ook van een andere kant te bekijken. Hij weet heel goed dingen  
om te draaien, waardoor je het vanuit een ander perspectief gaat zien.’ Inmiddels 
is Marcel twee jaar actief voor New Dutch Connections (NDC) en heeft hij de 
professionaliseringsslag bij NDC van dichtbij mogen meemaken. Tijd om de 
balans op te maken en Marcel te bevragen over zijn achtergrond en zijn ervarin-
gen bij New Dutch Connections. 

- Door Gerard van den Berg - 

Wat was jouw eerste indruk van New Dutch Connections toen je er binnenstapte?
Ik weet nog goed dat ik voor het eerst aanwezig was bij een Talentenmarkt. Ik was 
diep onder de indruk van het onderlinge groepsgevoel en de kracht die de 
jongeren uitstralen wanneer zij hun ambitie uitspreken. Nu ik hier werk ervaar ik 
van heel dichtbij dat New Dutch Connections er echt toe doet. Ik heb meegemaakt 
dat jongeren hier binnenkomen met hun hoofd naar beneden, schuchtere blikken 
en dat ze je een slap handje geven. Ze hebben het gevoel dat ze niets mogen.  
Wij kunnen ze in hun kracht zetten en aangeven dat ze wél wat mogen en zich 
mogen ontwikkelen. Wij zeggen: ‘je hebt een toekomst, waar ook ter wereld’. Door 
de samenwerking met coaches en maatjes wordt dit allemaal steeds concreter. ́ 

Wat kun jij bijdragen aan New Dutch Connections?
‘Ik heb een achtergrond in de Human Resources. Als je succesvol wilt zijn in een 
bedrijf, moet jij je mensen empoweren en ze verantwoordelijkheid geven. Als jij je 
mensen empowert, maak je ze betrokken en kom je verder. Die ontwikkelingskant 
spreekt mij aan bij New Dutch Connections. Ik heb hiervoor bij het Ouderenfonds 
gewerkt. Daar was ons doel: het verminderen van eenzaamheid en het vergroten  
van zelfredzaamheid. Hier is het exact hetzelfde, alleen met een ander doelgroep.’ 
‘Ik zeg vaak: deze jongeren staan met 3-0 achter ten opzichte van hun Nederlandse 
leeftijdsgenoten. Onze uitdaging is om die 3-0 in te halen door middel van empower-
ment, trainingen en personal branding. Daarin spelen coaches en maatjes een grote 
rol, want hoe vergroot jij anders je sociale en professionele netwerk?’ 
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Wat heb je de afgelopen jaren geleerd?
́Ik was niet bekend met de materie en was nog nooit in een AZC geweest. Ik had een 
beeld van heel veel mensen dicht op elkaar. Veel drukte. Toen ik voor het eerst het 
AZC binnenliep merkte ik juist op dat het heel rustig was. Ik vind het wel jammer dat 
het AZC een gesloten bolwerk lijkt, waar niemand naar binnen mag. Niets is minder 
waar. Je kunt er zo naar binnen stappen. Ik vind dat als je een inclusieve samenleving 
wil, je mensen er juist bij moet halen. Hoe kun je mensen laten integreren, als je 
mensen verstopt? Ik vind het schokkend als een trainer van ons aan een groep van  
20 jongeren vraagt wie een Nederlandse vriend/vriendin heeft en slechts één 
jongere zijn vinger opsteekt. ́ ́Wat ik ook geleerd heb is dat eten heel belangrijk is. 
Het is een soort van mondiale taal. Het zorgt voor verbroedering en is daarom een 
belangrijke indicator om met elkaar samen te werken. Het is niet voor niets dat dit 
een belangrijk terugkerend element is in de aanpak van New Dutch Connections. ́ 

Wat heeft op jou grote indruk gemaakt?
We hebben hier een tijdje Abdul als vrijwilliger gehad. Vanaf het begin was hij 
heel gefocust en was heel erg duidelijk dat hij aan het werk wilde. Hij zocht iets in 
de ICT. Door NDC en zijn supercoach heeft hij nu gewoon een baan. Daaruit blijkt 
ook de kracht van onze aanpak. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij het 
leerniveau van de jongeren. Veel jongeren kennen in hun land bijvoorbeeld geen 
MBO. Het is daar vaak meer een leermeester-situatie. Met onze module-aanpak 
spelen bedrijven een belangrijke rol in de ontwikkelingen van deze jongeren.  
Zij geven hun kennis door. Ik noem dat de hard skills. Wij leren de jongeren de  
soft skills. Bijvoorbeeld dat ze door de trainingen bij bedrijven ook hun netwerk 
kunnen vergroten en hoe je daar dan mee omgaat.’ 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die NDC de  afgelopen twee jaar heeft 
doorgemaakt?
́De allergrootste omslag is het modulair denken. Toen ik hier begon hadden we 
nog algemene trajecten, maar dat is totaal veranderd. We ontwikkelen nu modules 
met het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld bij Accenture. Dat was onze vuurdoop. 
We wisten niet hoe we het gingen doen, maar we hebben het gewoon gedaan. 
Het bijzondere is dat Accenture nu met ons door wil. Niet alleen in Amsterdam, 
maar ze willen ook lokaal trainingen gaan uitrollen. Zodat ook bijvoorbeeld de 
ToekomstAcademie in Noord Nederland er gebruik van kan maken. ́ ́Daarnaast  
zijn we druk bezig om de processen binnen de organisatie te standaardiseren.  
Hoe meer rust je in je organisatie creëert, hoe makkelijker je met elkaar kunt 
werken. Hierbij zijn strakke overlegstructuren van belang en vooral dat iedereen 
zijn ervaringen met elkaar kan delen. Zo kun je ook leren van de fouten die je 
tijdens het traject maakt. En kun je het de volgende keer beter doen. ́ 
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Waar liggen de uitdagingen? 
We moeten nog meer aandacht besteden aan ons relatienetwerk met bedrijven  
en hoe we ons lokaal meer kunnen verankeren. We willen lokaal duurzaam zijn en 
met lokale partijen afspraken maken. Hoe mooi zou het zijn als je binnen alle 
ToekomstAcademies een standaardprogramma kunt volgen waar je je, ongeacht  
je status, kunt inschrijven voor de verschillende modules? ’‘Onze uitdaging ligt  
ook in de opvolging. Dat geldt op het terrein van ons netwerk met bedrijven, maar 
ook voor het verkrijgen van coaches en maatjes. Vrijwilligers blijven vrijwilligers. 
Ze kunnen ook weer gaan. Mijn credo is: blijven, boeien, binden. Je moet je mensen 
meenemen in het proces en uitleggen dat we een stichting zijn waarin niet alles 
eenvoudig verloopt. Je moet als organisatie kwetsbaar durven zijn en samen de 
uitdaging aangaan.’ 

‘Niet daar waar je vandaan komt, maar daar waar het goed met je gaat, is je thuis’, 
zijn de woorden van Bright Richards. Wat is thuis voor jou?
‘Thuis is thuis. Ik merk dat ik me steeds meer hecht aan mijn huis. Lekker in mijn 
huiskamer. Om de twee jaar veranderen we er iets aan. Dat maakt het voor mij  
heel eigen.’ 
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SAMENVATTING
In 2019 werkte New Dutch Connections op 12 plaatsen in Nederland. Onze activi-
teiten richtten zich op de landelijke doorontwikkeling van onze ToekomstAcade-
mies in nauwe samenhang met onze Producties en relateerden aan de volgende 
doelstellingen:

1. Via leermodules empoweren van (jonge) vluchtelingen en (ex)asielzoekers   
om de regie over hun toekomst te (her)nemen en te werken aan hun persoon-
lijke en professionele ontwikkeling.

2. Realiseren van een duurzame community van vrijwillige coaches en maatjes 
rondom deze jongeren.

3. Via onze theatervoorstelling The Bright Side of Life draagvlak creëren voor  
onze doelgroep en schouwburgen, fondsen, gemeentes, onderwijsinstellingen 
en bedrijven inspireren en duurzaam met ons verbinden

4. Via onze theatervoorstelling The Bright Side of Life en andere culturele activiteiten 
ontwikkelen en uitvoeren van kunst & cultuur modules 

5. Via onze leermodules, voorstellingen en evenementen matchen van onze 
doelgroep aan vrijwilligers (coaches en maatjes) en potentiele werkgevers. 

In 2019 ondersteunde NDC 542 jonge (ex) asielzoekers en vluchtelingen bij hun 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij koppelden hen daarnaast aan 479 
vrijwillige coaches en maatjes. Uit ervaring weten we dat deze relaties zich vaak 
ontwikkelen tot jarenlange vriendschappen. We ontwikkelden 34 leermodules en 
workshops, waarvan 8 kunst & cultuur modules. Al deze leer modules zijn ontwikkeld 
in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke instellingen en kunst -en 
cultuurorganisaties. 

Ook speelden we 26 voorstellingen van The Bright Side of Life waarbij we 250 
vluchtelingen koppelden aan werknemers van bedrijven en onderwijsinstellingen 
én aan reguliere theaterbezoekers. Daarnaast speelden we begin 2019 twee keer 
de voorstelling As I Left My Fathers House en gaf Bright Richards 36 individuele 
performances aan bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties 
en theaters. In totaal hebben we met onze voorstellingen, performances en andere 
evenementen 9575 personen publiek bereikt. We inspireerden en begeleidden de 
makers van Het Zuidelijk Toneel via onze modules en aanpak tot het realiseren van 
de voorstelling Achttien. 
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VISIE, MISSIE EN 
METHODIEKEN
De doelstelling van Stichting New Dutch Connections (NDC) is het tot stand 
brengen van ontmoetingen en het faciliteren van dialoog en samenwerkingen 
tussen Westerse en Niet-Westerse Culturen, om meer begrip en inzicht te verkrij-
gen in elkaars leefwerelden om de kloof tussen deze werelden te verkleinen en 
synergie te bewerkstelligen. Dit doel tracht de stichting te bereiken door het 
maken van films, toneelvoorstellingen, het organiseren van evenementen, het 
vertellen van verhalen, het geven van trainingen, ontwikkelen van methodieken en 
alle andere middelen om dit doel te kunnen bereiken. 

New Dutch Connections is een unieke hybride organisatie. NDC Producties 
 produceert voorstellingen om een beweging richting inclusie en sociale cohesie 
op gang te brengen door groepen bij elkaar te brengen die elkaar anders nooit 
ontmoeten. NDC organiseert dat verschillende communities samenwerken,  
door op zoek te gaan naar gedeelde maatschappelijke doelstellingen. Zo  
ontstaan bijzondere samenwerkingen tussen theaters, bedrijven, gemeentes, 
fondsen en maatschappelijke organisaties. Mede hierdoor is het mogelijk dat  
NDC ToekomstAcademies verschillende leermodules in samenwerking met 
 bedrijven organiseert voor vluchtelingen en asielzoekers, ongeacht hun status. 

Om dit te realiseren heeft NDC methodieken ontwikkeld, die zijn vastgelegd in 
onze handboeken (zie ook onze site www.newdutchconnections.nl):
• Handboek As I Left My Father’s House (AILMFH)
• Handboek Ondernemen in je Eigen Toekomst (OIET) en de daaraan  

gekoppelde coach, maatjes en trainers handboeken. 
In 2019 heeft NDC deze methodieken toegepast en doorontwikkeld om een 
schouwburg of een andere schouwplaats te transformeren tot een ontmoetings-
plek voor employability en empowerment. Vandaaruit maakt NDC het ook 
mogelijk om een empowering community rondom de vluchtelingen en asielzoe-
kers te ontwikkelen. 

De impact van de werkwijze van NDC is goed zichtbaar bij de voorstelling The 
Bright Side of Life (BSOL). BSOL is in 2019 door-ontwikkeld tot een matchmakinge-
vent waarin we veel matches realiseerden, die zelfs tot betaalde banen leidden. 
We zien daarin een bijzondere samenwerking tussen schouwburgen, gemeentes, 
bedrijven en vluchtelingenorganisaties ontstaan. Eén van onze uitdagingen blijft 
om te zorgen voor een goed voor- en natraject rondom de voorstelling. Dit wordt 
in 2020 een belangrijk aandachtspunt. 
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We delen in dit kader graag het sms bericht dat NDC onlangs ontving van een 
van de deelnemers aan het event: 

‘DEAR BRIGHT, 
MY NAME IS NEZAR. I HAD THE HONOR OF HAVING YOUR 

 ACQUAINTANCE AT BELLEVUE THEATER IN YOUR SHOW WHERE I 
HAD THE OPPORTUNITY TO PITCH MYSELF AS AN ENGLISH TEACHER. 

YOU SAID BACK THEN THAT I HAD GOT THE JACKPOT OF THAT 
NIGHT AND YOU TOTALLY FORESAW IT. 

I’VE JUST SIGNED MY PERMANENT CONTRACT WITH THE 
 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM. […] 

I WISH YOU ALL THE BEST, NEZAR’

Op het moment van de matching is de unieke waarde van NDC zichtbaar,  
waarbij de twee afzonderlijke onderdelen van NDC, NDC Producties en NDC 
ToekomstAcademie, een meerwaarde zijn ten opzichte van elkaar en voor de 
vluchtelingen en asielzoekers die hun weg in Nederland aan het zoeken zijn. 
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NDC PRODUCTIES
NDC Producties is de ‘afdeling’ van NDC waar voorstellingen worden geprodu-
ceerd en in repertoire gehouden. In 2019 heeft NDC twee voorstellingen in reper-
toire, namelijk The Bright Side Of Life en As I Left My Father’s House. Daarnaast 
verzorgt NDC gedurende het jaar ook verschillende performances, organiseert 
NDC verschillende evenementen en samen met ons theater/cultuurnetwerk de 
modules Kunst&Cultuur modules. NDC Producties wordt structureel van 2017  
t/m 2020 door de gemeente Utrecht, afdeling Cultuur, ondersteund. 

The Bright Side of Life
De voorstelling The Bright Side of Life (BSOL) is in 2018 gemaakt door Artistiek 
Leider van NDC, Bright Richards, met coproducent Theater Utrecht. In 2019 is 
BSOL in reprise genomen en hebben we in totaal 26 keer in theaters door heel 
Nederland gespeeld. De voorstelling was opnieuw een groot succes met veel 
uitverkochte zalen. In de bijlage staat de speellijst. 

Een groot deel van het publiek bestond uit vluchtelingen die via de actie “koop 
een kaart voor een vluchteling” gratis naar het theater konden. De voorstelling is 
een goede manier om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Met name 
vanwege Bright Richards die in het stuk delen van zijn eigen inburgerings-
zoektocht vertelt en in gaat op wat hij nodig had om zich thuis te voelen in een 
nieuw, vreemd land. Hij vertelt het verhaal van vele vluchtelingen die anno nu  
een plek zoeken in onze samenleving. Zij zitten in de zaal en zij vertellen dit graag 
aan mensen zodat zij met hen in contact kunnen komen. Mensen die hen verder 
kunnen helpen. Na afloop van de voorstelling vraagt Bright het publiek om in 
actie te komen door je simpelweg te verbinden en je kennis, maar ook je netwerk 
beschikbaar te stellen. Er is nog steeds veel vraag naar The Bright Side of Life. 

As I Left My Father’s House
De voorstelling As I Left My Fathers House (AILMFH) is sinds 2010 in ons repertoire. 
Niet meer zo regelmatig, maar nog steeds heel impactvol, wordt deze voorstelling 
nog steeds geboekt. De gehele cast en crew is gedubbeld, en de uitkoopsommen 
zijn kostendekkend. Dit maakt dat het nog steeds mogelijk is. In 2019 is onze 
‘klassieker’ tweemaal opgevoerd. 

Performances
Gebaseerd op dit repertoire verzorgt Richards regelmatig individuele performances. 
Dit is op aanvraag van derden, maar ook wordt zijn verhaalkracht ingezet bij de 
start van de samenwerking met bedrijven bij de modules. Of luistert Richards 
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eind-evenementen op met zijn enthousiaste aanwezigheid. In totaal heeft Richards 
36 individuele performances gegeven. 

Evenementen
Iedereen in Nederland die 18 jaar wordt, is voor de wet volwassen. Voor de 
meeste jongeren in Nederland wordt dit moment groots gevierd, want zij mogen 
hun rijbewijs gaan halen, alcohol drinken en stemmen. Het moment dat een 
Alleenstaande Minderjarige Vluchteling (AMV-er) 18 jaar wordt, en dus voor de 
wet volwassen wordt, heeft dit vaak een minder feestelijke impact. Vele ondersteu-
nende diensten vallen weg, de Voogdij valt weg, vaak ook de mogelijkheid tot 
verder studeren. En omdat zij hier zonder familie verblijven, voelt dit zeer 
eenzaam. Onze betrokkenheid met deze doelgroep heeft in 2019 tot het evenement 
‘Ik word 18’ geleid die we samen Nidos en Stichting Samah hebben georganiseerd 
voor alle AMV-ers in Nederland die 18 werden. Er deden 300 jongeren mee. De 
directie van NIDOS was blij verrast met het succes van dit event. Het uitgangspunt 
is dat NDC dit event jaarlijks samen met NIDOS, SAMAH en alle contractpartners 
van NIDOS gaat organiseren.
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Kunst&Cultuurmodules (en spin-off)
New Dutch Connections heeft in 2019 8 Kunst&Cultuur(K&C)-modules georgani-
seerd met verschillende culturele instellingen. Deze modules vormen, samen met 
de basismodules Ondernemen in je Eigen Toekomst, de kern van het aanbod van 
NDC. Elke module heeft een eigen karakter, omdat de modules samen met lokale 
partners worden vormgegeven. Theater Rotterdam en Het Zuidelijk Toneel zijn 
daarin vaste partners geworden. In Noord-Nederland zijn de K&C-modules met 
nieuwe lokale partners georganiseerd, namelijk de Friesche Poort (Drachten) en 
Loods 13 (Emmen). In Brabant zijn we meer lokaal gaan werken in nieuwe gemeen-
ten, namelijk Bergen op Zoom en in Breda. Deze twee modules zijn in samenwer-
king met de Internationale Schakel Klas (ISK) georganiseerd. 

Het werken met NDC heeft Het Zuidelijk Toneel geïnspireerd tot het maken van  
de voorstelling ‘Achttien’. In de voorbereiding tot het komen van deze voorstelling, 
hebben de regisseur en acteurs, actief deelgenomen in de Kunst&Cultuur module 
voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in de omgeving van 
Tilburg, Bergen op Zoom en Roozendaal. Dit fungeerde als vooronderzoek voor 
de makers. In 2020 wordt de voorstelling ‘Achttien’ in totaal 15 keer gespeeld. 

Resultaten
1. 26 voorstellingen Bright Side of Life voor 2625 bezoekers, waarvan 25 in theater 

en één in een bedrijf.
2. 2 voorstellingen As I left My Fathers House voor 200 bezoekers.
3. 36 performances (De liefde voor Vrijheid) voor 4160 bezoekers bij bedrijven, 

onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en theaters.
4. 22 andere NDC evenementen voor 2590 bezoekers
5. 250 vluchtelingen gematched tijdens voorstellingen Bright Side of Life. 
6. 8 kunst & cultuur modules uitgevoerd op 7 locaties. 
7. De voorstelling ‘Achttien’ ontwikkeld in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel. 

Deze voorstelling wordt 15 keer gespeeld en gaat op 16 januari 2020 in première. 
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 NDC TOEKOMSTACADEMIE
Binnen de NDC ToekomstAcademies organiseert NDC, samen met een bedrijf of 
maatschappelijke partner, leermodules. De samenwerkingen met bedrijven en het 
modulaire aanbod dat hieruit ontstaat werkt voor beide partijen goed. Het bedrijf 
en de medewerkers die als coach, maatje of leermeester/gastdocent verbonden 
zijn aan NDC ervaren dat het werken met onze doelgroep hun blik verbreedt en 
hen een andere kijk op hun werkzaamheden geeft. Voor onze deelnemers is het 
een prachtige mogelijkheid om achter de schermen bij een (groot) bedrijf te 
kunnen kijken en op deze manier in aanraking te komen met een (nieuw) werkveld, 
om nieuwe mensen te leren kennen en vanuit die positie een nieuwe start te 
kunnen maken. 

Leermodules
Een leermodule duurt meestal 12 weken. Het programma bestaat uit workshops, 
bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten en ondersteuning door maatjes en coaches.  
De workshops bestonden uit zowel lessen in soft skills door NDC en hard skills 
lessen door de samenwerkingspartner. De soft skills lessen komen voort uit de 
OIET-methodiek (zie handboek OIET). Daarin wordt ingegaan op interculturele 
vaardigheden, Personal Branding en Personal Marketing. Tijdens de hard skills 
lessen krijgen de deelnemers les van de zogenoemde ‘leermeesters’ van de 
samenwerkingspartner.

In het onderstaande overzicht staat weergegeven hoe het proces van een  
module verloopt:

Partners
Zoeken

Werven 
jongeren & 
vrijwilligers

The 
Bright Side 

Of Life
Training 
coaches 

& maatjes

Informatie 
& 

intervisie

Vervolg -
aanbodHard skills training jongeren (door partner)

Soft skills training jongeren (door NDC)

Informatie 
& 

intervisie

Informatie 
& 

intervisie

Matching Film Première Talenten markt

1215 weken
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NDC heeft een uniek aanbod voor een relevante doelgroep waarmee we een 
nauwe band hebben. Ook de corporate resultaten zijn goed, de partners zijn van 
hoog niveau en zij verbinden zich op basis van hun MVO-beleid graag blijvend aan 
NDC. Bright Richards speelt een belangrijke aanjagende rol bij het introduceren 
en doorontwikkelen van de modules: hij inspireert en verbindt! Daarnaast maakt 
NDC voor de soft skills trainingen gebruik van de ervaring van diverse gasttrainers 
die tevens als rolmodel fungeren voor de doelgroep. 

Vanuit de ervaring met onze doelgroep en onze bedrijfspartners bepaalden we 
het afgelopen jaar zes sectoren waarin we op basis van de OIET-methodiek actief 
willen zijn: 1. Business, Horeca & Detailhandel, 2. ICT, 3. Kunst & Cultuur, 4. Maat-
schappij & Recht, 5. Techniek, 6. Zorg, Welzijn & Sport

Vanuit deze strategie hebben we de partners benaderd en zijn we de samen-
werking aangegaan. Ook werd er in het afgelopen jaar lokaal naar nieuwe bedrijven 
en maatschappelijke organisaties gezocht om samen een leermodule te ont -
wikkelen. Zo creëerden we een duurzaam en dynamisch netwerk rondom elke 
ToekomstAcademie.

Business, Horeca & 
Detailhandel

Modules:

 ∙ ABN AMRO
 ∙ Nyenrode 
Business University 

 ∙ Jumbo 
 ∙ Deloitte

 ∙ Business
 ∙ Finance
 ∙ Detailhandel

STRATEGIE 2018—2020

Kunst & Cultuur

Modules:

 ∙ Wilde Westen 
 ∙ Theater Utrecht 
 ∙ HZT 
 ∙ Theater Rotterdam 
 ∙ Loods 13

 ∙ Beeldend
 ∙ Dans
 ∙ Theater/
Podiumkunsten

Techniek

Modules:

 ∙ Arcadis 
 ∙ BAM 
 ∙ Portaal 
 ∙ Mitros 
 ∙ BO-EX 
 ∙ Motorcycle club

 ∙ Bouw/Klussen
 ∙ Engineering
 ∙ Autotechniek

ICT

Modules:

 ∙ Accenture 
 ∙ Axians/Vinci 
Foundation

 ∙ Capgemini 
 ∙ Hack Your Future 
 ∙ Mobgen 
 ∙ Trivago 
 ∙ Salesforce 
 ∙ AFAS Foundation

 ∙ ICT Dagelijks leven
 ∙ Microsoft Office
 ∙ Programmeren/ 
Website maken

 ∙ Ondernemen 
in ICT

Maatschappij & 
Recht

Modules:

 ∙ Ministerie van 
Binnenlandse 
zaken 

 ∙ DLAPiper 
 ∙ Leiden school 
of Law 

 ∙ Vrije Universiteit 
van Amsterdam

 ∙ Know Your Rights
 ∙ Werken bij de 
overheid

Zorg, Welzijn & 
Sport

Modules:

 ∙ Rode Kruis 
 ∙ Humanitas

 ∙ EHBO
 ∙ Zorg
 ∙ Kringloop
 ∙ Sport & 
Gezondheid

Trainingen ‘Ondernemen In je Eigen Toekomst’
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De toekomstAcademies
In 2019 is besloten om de ToekomstAcademies regionaal te organiseren om 
verschillende  redenen:

• Deelnemers (moeten) vaak verhuizen
• Instroom van asielzoekers en vluchtelingen fluctueert
• Besluitvorming rondom het openen en het (plotseling) sluiten van AZC’s,  

is politiek en niet beïnvloedbaar
• Bedrijven zijn vaker in de Randstad actief terwijl AZC’s juist in buitengebieden 

zijn gesitueerd. 
• Verbetering aansluiting tussen vraag en aanbod vanuit de deelnemers en partners 

In 2019 organiseerde NDC modules verdeeld over de vijf ToekomstAcademies 
(TA), namelijk TA Midden, TA West, TA Zuid, TA Oost en TA Noord. De modules 
werden vanuit deze TA’s succesvol uitgevoerd in Utrecht, Tilburg, Emmen, 
Drachten, Bergen op Zoom, Roozendaal, Breda, Apeldoorn, Zoetermeer,  
Rotterdam, Amsterdam, Alkmaar, Huizen, Heerhugowaard, Hoorn en Arnhem. 
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In onderstaand overzicht staan de kwantitatieve resultaten op een rij voor wat 
betreft de aangeboden modules. Het kan voorkomen dat een deelnemer aan 
meerdere modules heeft meegedaan. Veel vrijwilligers hebben meerdere 
 deelnemers begeleid.

Kwantitatieve resultaten ToekomstAcademie 2019

Resultaten ToekomstAcademie:
1. 542 (veelal jonge) (ex) asielzoekers waren actief, gefocust op wat zij willen en 

kunnen, weten wat/wie ze daarvoor nodig hebben en hoe ze anderen daarbij 
kunnen betrekken.

2. Op 12 locaties waren 479 vrijwilligers (coaches, maatjes, leermeesters e.a.) 
onder leiding van een kernteam minimaal vier maanden betrokken bij NDC 
en gericht op de activering en empowerment van de deelnemers richting 
maatschappelijke en economische participatie.

3. 55 deelnemers aan de ToekomstAcademie stroomden door naar een opleiding, 
werk, werkervaringsplaats of stage. 

Locatie Status Deelnemers Vrijw/ coaches/
maatjes

Modules & 
activiteiten

TA Midden
(Utrecht, Amersfoort, 
Utrechtse Heuvelrug, 
Alkmaar, Amsterdam, 
Huizen)

Organiseert zelfstandig lokale 
leermodules en onderhoudt 
de relatie met lokale 
stakeholders wo gemeente 
Utrecht. Vanaf 2020 modulair 
aanbod.

311 351 17

TA West
(Den Haag, Rotterdam, 
Katwijk, Zoetermeer)

Organiseerde zelfstandig 
lokale leermodules en 
onderhield de relatie met 
lokale stakeholders onder 
leiding van een lokale 
projectleider. Vanaf 2020 
modulair aanbod.

60 18 4

TA Zuid
(Tilburg - Gilze-Rijen, 
Bergen op Zoom,  
Goirle, Roozendaal)

Zelfstandige TA,  
zoals TA Midden in Utrecht.

56 20 4

TA Noord
(Emmen, Burgum, 
Drachten, Groningen-  
Ter Apel, Assen,  
Aalden, Musselkanaal) 

Vanaf 2020 modulair aanbod. 82 69 6

TA Oost
(Arnhem, Wageningen, 
Apeldoorn)

Vanaf 2020 modulair aanbod. 33 21 3

TOTAAL 542 479 34
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Module aanbod per ToekomstAcademie/ locatie

TA Midden
TA Midden is sterk geworteld in de lokale gemeenschap. De ToekomstAcademie is in 
Utrecht absoluut niet meer weg te denken. De Gemeente Utrecht steunt TA Midden 
vanuit DMO (Dienst Maatschappelijke Ondersteuning) voor vijf jaar achter elkaar en 
wij verwachten dat de ondersteuning wordt voortgezet. Er is ook een samenwerking 
ontstaan met sociale zaken voor statushouders (het Werkplein in Utrecht). Medewer-
kers van TA Midden blijven langdurig betrokken. Het blijkt makkelijker om alle 
activiteiten in het land vanuit het hoofdkantoor in Utrecht te organiseren.

Periode Locatie Modules en activiteiten Bijzonderheden Deelnrs Vrijwilligers

Voorjaar 2019 Utrecht De Weg naar Werk I.s.m. met CNV Jongeren 11 15

Voorjaar 2019 Utrecht New Start New 
Beginning

Storytelling module 24 20

Voorjaar 2019 Utrecht Ondernemen in je  
Eigen Toekomst 
Lunetten/Huizen

AMV-module met deel-
nemers uit Utrecht Lunetten 
& Huizen.

29 10

Voorjaar 2019 Utrecht Werken in ICT/ 
Techniek/ Finance

I.s.m. Accenture, wekelijkse 
bedrijfsoriëntatie langs 
verschillende bedrijven in 
deze 3 sectoren.

26 25

Voorjaar 2019 Utrecht NDC ICT Academy –  
Microsoft Office #2

Cursus basisvaardigheden 
Microsoft Office

23 1

Voorjaar 2019 Alkmaar Boy/Girlpower Parlan Verkort OIET Traject voor 
AMV NIDOS

14 0

Zomer 2019 Utrecht Afrodans I.s.m. Het Wilde Westen 6 3

Zomer 2019 Utrecht DJ Workshop I.s.m. Stande FM 9 3

Zomer 2019 Utrecht Europassie I.s.m. Vluchtelingenwerk NL 9 0

Najaar 2019 Utrecht NDC ICT Academy Microsoft Office #3 Curus 
basisvaardigheden 
Microsoft Office

22 1

Najaar 2019 Utrecht Engineering I.s.m. Arcadis, module met 
baangarantie (10 leerwerkt-
rajecten en 5 contracten) 

25 40

Najaar 2019 Utrecht ICT Consultancy I.s.m. Capgemini 25 50

Najaar 2019 Amsterdam Know Your Rights I.s.m. DLAPiper 23 60

Najaar 2019 Amsterdam Finance Consultancy I.s.m. Deloitte 20 60

Najaar 2019 Utrecht New Start New 
Beginning #2

Dans, Theater, Beeldende 
kunst module

20 4

Doorlopend Utrecht Conversatieles Ondersteunende activiteit 47 6

Doorlopend Utrecht Inloopdiner 
maandagavond

Ondersteunende activiteit 60  
per avond 

50
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TA West
In TA West stond een stevig aanbod, echter door financiële onzekerheid konden 
wij te weinig vastigheid bieden aan de medewerkers aldaar, waardoor helaas 
personeel, kennis en netwerk verloren zijn gegaan. Daardoor kunnen wij nu 
minder actief zijn in Rotterdam en omstreken. Maar wij hebben in 2019 een nieuwe 
medewerker ingewerkt en er is alweer een stijgende lijn. Ook het netwerk vormt 
zich weer rondom de TA West.

Periode Locatie Modules en  activiteiten Bijzonderheden Deelnrs Vrijwilligers

Voorjaar 2019 Rotterdam Kunst & Cultuur I.s.m. Theater Rotterdam 17 6

Voorjaar 2019 Rotterdam Ondernemen in je 
Eigen Toekomst

Eigen traject 16 8

Voorjaar 2019 Rotterdam Cook & Connect Eigen traject 20 4

Voorjaar 2019 Zoetermeer Boy/Girlpower 
Jeugdformaat

Verkort OIET Traject  
voor AMV NIDOS

7 0

TA Zuid
Vanuit Tilburg bediende de ToekomstAcademie Zuid afgelopen jaar een brede 
doelgroep van jonge asielzoekers en vluchtelingen in heel Brabant. Zo gingen in 
november, in samenwerking met COA, de Boy-Girlpower trajecten voor alleen-
staande minderjarige jongeren van start in Bergen Op Zoom, Breda, Roozendaal 
en Goirle. Daarnaast maakten we afspraken met het Rode Kruis om in 2020 te 
starten met een EHBO traject. Wat de TA Zuid succesvol maakte is de samenwer-
king met de gemeente Tilburg én met onderwijsinstellingen in de regio. TA Zuid 
heeft de ambitie om deze samenwerkingen het komende jaar verder te versterken 
en nog meer jongeren in Tilburg en omgeving in hun kracht te zetten. In de TA 
Zuid zijn dus grote stappen gemaakt voor wat betreft de verankering van de 
ToekomstAcademie. De TA Zuid heeft een partnerschap met Het Zuidelijk Toneel 
waardoor zij daar ook kantoor houden. Er werkt een goed betrokken loyaal team 
van vrijwilligers en stagiaires. TA Zuid is binnen het nieuwe flexibele organisatie-
model een satellietlocatie in vol bedrijf. 

De volgende leermodules hebben plaatsgevonden aan de ToekomstAcademie 
Zuid in 2019

Periode Locatie Modules en activiteiten Bijzonderheden Deelnrs Vrijwilligers

Voorjaar 2019 Tilburg Kunst & Cultuur I.s.m. Het Zuidelijk Toneel 20 10

Voorjaar 2019 Tilburg Boy/Girlpower Sterk 
Huis

Verkort OIET Traject voor 
AMV NIDOS

6 0

Voorjaar 2019 Bergen op 
Zoom 

Kunst & Cultuur I.s.m. ISK Bergen op Zoom en 
Breda, en Podium Bloos

20 10

Najaar 2019 Tilburg Boy/Girlpower COA OIET Traject voor AMV COA 10 0
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Interview met Aboubakarr Bangura
Projectleider ToekomstAcademie Zuid

Abubakarr Bangura is sinds de start van de 
Toekomst Academie in Tilburg betrokken.  
Zijn hart ligt bij het versterken van het potentieel 
van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen 
(AMV-ers), samen met anderen. En dat blijkt uit  
alle antwoorden bij dit interview. 

Voor wie is de ToekomstAcademie? 
‘TA Zuid bedient in Tilburg een brede doelgroep. Ongeacht hun status, willen wij 
er zijn voor alle gemotiveerde jonge vluchtelingen. Wij maken ze enthousiast om 
uit hun isolement te komen en stimuleren ze om deel te nemen aan door de TA 
Tilburg en andere partijen in de stad georganiseerde activiteiten’.

Steun van de gemeente Tilburg
‘In september 2019 heeft ToekomstAcademie Tilburg subsidie toegekend 
gekregen van de gemeente Tilburg. Deze subsidie is bedoeld voor de opzet van 
drie leertrajecten, het organiseren van een aantal wekelijkse activiteiten voor 75 
jongeren van de doelgroep. Deelnemers aan deze trajecten en activiteiten worden 
gekoppeld aan maatjes of professionals uit diverse sectoren. Hierbij dragen wij bij 
aan de leerprestatie van de doelgroep, hun economische participatie en integratie 
in Nederland. Belangrijk hierbij is het versterken van de samenwerking met het 
onderwijs om de leertrajecten uit te voeren. Hiermee kunnen wij ons eerder 
verworven netwerk en onze ervaring naar het onderwijs brengen en bijdragen aan 
onderwijsvernieuwing en aan de leerprestaties van de doelgroep.’

We kunnen niet zonder onze partners
‘We zijn in oktober 2019 gestart met een Boy-Girlpower traject voor AMV jongeren 
van het COA. Zij zijn jonger dan 18 jaar en in afwachting van hun verblijfsprocedure. 
In dit empowermenttraject leren zij hun wensen en ambities in beeld te brengen  
en daarover met anderen te praten. Verder kunnen deelnemers concrete acties 
benoemen om hun plannen en ambities waar te maken. Een traject gericht op deze 
doelgroep is niet mogelijk zonder de extra inzet van medewerkers van het COA.  
Het COA moet de jongeren informeren en activeren om deel te nemen aan de 
workshop, of het nu regent, koud is, of niet. Wij kunnen niet zonder het COA.’

‘De ToekomstAcademie heeft ook de Hogescholen van Tilburg nodig. We hebben 
nu twee stagaires van Avans Hogeschool Den Bosch en Breda. Zij worden gekoppeld 
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aan twee leertrajecten. Hiermee bieden wij hen een uitdagende leeromgeving. De 
studenten dragen zorg voor de intake van deelnemers, verzorgen de administratie 
(presentielijst en de verslagen per workshop) en zij organiseren mede de events in 
het kader van de module. De stagiaires krijgen ook twee jongeren toegewezen om 
te begeleiden bij schooltaken. Door de beschikbaarheid en inzet van stagiaires 
wordt niet alleen de capaciteit van de ToekomstAcademie Tilburg versterkt maar 
ook de inhoud doorontwikkeld.’

Onderwijspartners zijn ongelooflijk belangrijk
‘Werken met onderwijsinstellingen in de stad is een belangrijke strategie om 
invloed uit te oefenen en impact te creëren voor jongeren in Tilburg. Daarom heb 
ik in het najaar 2019 verschillende gesprekken gevoerd met de teamleiders en 
docenten van het Entrée College en het ISK in Tilburg. De resultaten van deze 
gesprekken zijn positief. 
In samenwerking met het Rode Kruis en Entree College zijn wij gestart met de 
EHBO module voor jongeren in de zorg arrangement van de school. Ruime 23 
jongeren zijn aangesloten aan dit traject. 
Ik wil namelijk in 2020 starten met een rolmodel leertraject bij het ISK in het kader 
van het vak Maatschappijleer. TA Tilburg is door de mentor van deze klas gevraagd 
om aan dit vak invulling te geven. Mijn werkzaamheden op het ISK zullen worden 
uitgevoerd in het kader van een rolmodel traject bestaande uit 12 workshops 
waarbij vluchtelingen als modellen zullen worden ingezet. De module zal gaan 
over het uitwisselen van ervaringen tussen jongeren over werk, studie, de Neder-
landse samenleving, talentontwikkeling, dromen waarmaken, etc.  Wij gaan samen 
met de mentor van deze klassen dit traject uitwerken en uitvoeren. Ik kijk er echt 
naar uit om met dit project te starten. Verder gaan wij na de zomervakantie in 2020 
samen met de Motorcycle Support Nederland in Goirle en het Entree College de 
autotechniek module uitvoeren. Het traject is vergelijkbaar met de trajecten die wij 
eerder uitgevoerd hebben.

‘Ook is er contact gelegd met de stagecoördinator van het ISK om te kijken naar 
de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het zoeken naar stageplekken 
voor jongeren van de school. Mijn netwerk en het netwerk van NDC is groot, dat 
netwerk willen we hier ook graag voor inzetten.’

Onderdeel van het gemeentelijke AMA-overlegstructuur
‘Ik ben blij dat ik inmiddels deel uitmaak van het stedelijk AMA-overleg in Tilburg. 
Aan dit overleg nemen organisaties deel die mede betrokken zijn bij de opvang en 
begeleiding van de doelgroep in Tilburg. Door hieraan deel te nemen wordt duide-
lijk wie wat doet voor de jongeren en wat het effect daarvan is. Ik krijg ook inzicht in 
de ontwikkeling van jongeren en acties die partners en de gemeente willen onder-
nemen om vroegtijdig schoolverlaten onder jongeren te minimaliseren. Door hieraan 
deel te nemen wordt de ToekomstAcademie beter zichtbaar en andersom.’
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Tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten is prioriteit
‘In Oktober 2019 is TA Tilburg uitgenodigd door de gemeente Tilburg om deel te 
nemen aan een conferentie georganiseerd door de VNG om vroegtijdig schoolver-
laten onder jongeren te voorkomen. In deze bijeenkomst wisselden professionals 
hun ervaringen over het begeleiden van jongeren. De aanpak van TA Tilburg 
betreffende de opzet van modules met maatjes is daar erg positief ontvangen. TA 
Tilburg doet nu ook mee aan een onderzoek van de gemeente Tilburg om de 
problemen onder jongeren te minimaliseren. Dit onderzoek zal input leveren voor 
de tender in 2020 over de aanpak van jongeren. TA Tilburg is zich momenteel 
goed aan het voorbereiden om daar te kunnen participeren.’

The Bright Side of Life werkt
‘Op 5 november heb ik de partnerdag in Tilburg georganiseerd voor de TA Zuid. 
We hebben de komst van de voorstelling ‘The Bright Side of Life’ van NDC Produc-
ties met twee handen aangepakt om onze partners daarvoor uit te nodigen. Ruim 
20 partners waren aanwezig en dat vervult mij met trots. Tijdens het event heb ik 
de planning van de modules en partners gepresenteerd en ben in gesprek gegaan 
met de aanwezigen in de zaal. Ik was dankbaar dat 10 jongeren ook aanwezig 
waren tijdens deze presentatie en hun dromen ook met het publiek van de voor-
stelling hebben gedeeld. De uitkomst van deze bespreking wordt nu voortgezet. 
Een belangrijk inzicht is dat de jongeren behoefte hebben aan dit soort gesprek-
ken. Gesprekken met organisaties, hun scholen, de gemeente. Daarom wordt er 
een focusgroep met een aantal jongeren gestart. Ik heb een coach gevonden die 
bereid is om zijn kennis hierover te delen met jongeren die hieraan willen werken.’

Ambitie
‘Mijn ambitie voor 2020 is om de samenwerking met het onderwijs te versterken.  
De basis hiervoor is in de afgelopen maanden gelegd en waargemaakt. Door samen 
te werken met de school wordt het gemakkelijker om jongeren te mobiliseren, zodat 
we efficiënter en effectiever kunnen werken. Een paar opmerkingen daarbij zijn: 
a. Niet alleen onze doelgroep heeft interesse in onze trajecten. Ook andere 
jongeren uit bijvoorbeeld Polen willen eraan meedoen. De scholen vinden het ook 
goed om niemand uit te sluiten van deze trajecten. 
b. Wij zijn gedwongen om aan te sluiten bij de roosters van de scholen, waardoor we 
minder ruimte hebben om zelf te bepalen wanneer wij met een traject gaan starten.’

‘Ik heb de afgelopen maanden de basis gelegd voor een stevige organisatie en 
samenwerkingsverbanden om ons werk te kunnen doen. De samenwerking met 
andere partners wordt in de komende maanden versterkt. Ook wordt actief 
ingezet op het werven van coaches en maatjes die bereid zijn om jongeren in het 
kader van onze trajecten te begeleiden. Ik ben trots wat we in Tilburg en Brabant 
hebben bereikt!’



30 NEW DUTCH CONNECTIONS - JAARVERSLAG 2019

TA Noord
Vanuit de TA Noord worden de AZC’s in Drachten, Emmen, Ter Apel, Burgum, 
Assen en Groningen bediend. Via de TA Noord is in Emmen een vaste vrijwilligers-
club zeer actief, zij hebben Cook & Connect uitgevoerd om ook verbinding met de 
bewoners van het AZC Emmen tot stand te brengen. Er is bij de gemeente Emmen 
veel draagvlak voor onze activiteiten. De gemeente denkt mee hoe de activiteiten 
in TA Noord langdurig te ondersteunen. Vanwege deze positieve ontwikkelingen 
achten we de kans groot dat de TA Noord, locatie Emmen blijft bestaan. Rotary-
club Emmen adopteerde de TA en de burgemeester sprak de wens uit te zorgen 
voor continuïteit. 

De volgende modules hebben plaatsgevonden aan de ToekomstAcademie Noord:

Periode Locatie Modules en  activiteiten Bijzonderheden Deelnrs Vrijwilligers

Voorjaar 2019 Drachten Kunst & Cultuur I.s.m. De Friesche Poort en 
NNT

12 10

Voorjaar 2019 Drachten Sport & Spel I.s.m. Sportbedrijf Drachten 16 10

Voorjaar 2019 Drachten New Dutch Sport Voetbaltraining en voetbal-
toernooi i.s.m. Sportbedrijf 
Drachten

24 3

Voorjaar 2019 Drachten Ondernemen in je 
Eigen Toekomst

Eigen Traject 14 10

Najaar 2019 Emmen Kunst & Cultuur Loods 13 16 19

Najaar 2019 Emmen Cook & Connect I.s.m. Rotary Emmen 60 per avond 17

TA Oost
In TA Oost is een ervaren projectleider op zzp-basis betrokken, het inloopdiner is 
met een groep vrijwilligers tot stand gebracht. De volgende modules hebben 
plaatsgevonden aan de ToekomstAcademie Oost:

Periode Locatie Modules en  activiteiten Bijzonderheden Deelnrs Vrijwilligers

Voorjaar 2019 Apeldoorn Boy/Girlpower Yoin Verkort OIET Traject voor 
AMV NIDOS

15 0

Najaar 2019 Arnhem Present Kunst & Cultuur I.s.m. Artez 18 6

Doorlopend Arnhem Inloopdiner Wekelijkse ondersteunende 
activiteit

20 per avond 15
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FINANCE  
MET DELOITTE 
In het najaar van 2018 ging de eerste samenwerking met Deloitte Rotterdam van 
start. Vanuit deze samenwerking is uiteindelijk één deelnemer bij Deloitte aange-
nomen, Mustafa Tan. Hij werd nadien verantwoordelijk voor het opzetten van een 
nieuwe module Finance in het najaar van 2019, ditmaal in Amsterdam. Dat is een 
inspirerend voorbeeld voor de nieuwe deelnemers. 

De kick-off van deze nieuwe module vond plaats in september 2019 met 20 
gemotiveerde deelnemers bij Deloitte. Tijdens de modules krijgen zij verschillende 
finance-workshops aangeboden door professionals van Deloitte. De deelnemers 
werden door Bright Richards getraind op hun soft skills, voornamelijk gericht op 
contact met hun coach en maatjes voor de matching. Daarnaast werden ze ook 
voorbereid op het verzorgen van een pitch in twee minuten voor de talentenmarkt. 
Binnen Deloitte was veel draagvlak voor het individueel ondersteunen van de 
deelnemers in deze training. We hebben voor de module 20 coaches nodig, maar 
er hadden zich uiteindelijk 40 coaches aangemeld. Ook werden maatjes gevonden 
die een financiële studie volgen. Dit resulteerde in een gezellig drukke matchings-
bijeenkomst waar deelnemers, coaches en maatjes elkaar voor de eerste keer 
ontmoetten.

Tijdens de talentenmarkt kregen we geweldig nieuws te horen tijdens de pitch van 
Deniz Yildiz. Hij was aangenomen bij Deloite. Met twee andere kandidaten werden 
nog serieuze gesprekken gevoerd, maar die hadden op de talentenmarkt nog 
geen uitsluitsel gekregen. Kortom: ook deze 2e editie van de Finance module in 
samenwerking met Deloitte was zeer geslaagd. Zowel bij de deelnemers als de 
coaches is een wachtlijst ontstaan en het ontwikkelen van een 3e editie staat op de 
planning voor 2020. 

Lees het verhaal van Mustafa Tan en zijn coach Arjan van Dijk op: 

https://deloi.tt/38FMuZR
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ICT CONSULTANCY  
MET CAPGEMINI
Samen met Capgemini is voor het eerst een module ICT Consultancy ontwikkeld 
en uitgevoerd in het najaar van 2019. Capgemini wilde graag iets voor vluchtelingen 
betekenen en ze kennis laten maken met de wereld van de ICT consultancy. 

Een groep van 28 deelnemers stond aan de start van deze module waarvan de 
kick-off plaatsvond in september 2019 in het gebouw van Capgemini in Utrecht 
Leidsche Rijn. De eerste bijeenkomst was een introductie van Capgemini en een 
kennismaking met de deelnemers. De medewerkers van Capgemini wilde graag 
weten wie de deelnemers waren en wat ze wilden leren. Op deze manier wilden ze 
ervoor zorgen dat ze trainingen konden verzorgen vanuit de wens van de doelgroep. 
De soft skills trainingen werden verzorgd door NDC-trainer Babah Tarawally. Hij 
bereidde de deelnemers voor op het contact maken tijdens een netwerksessie die 
op de planning stond, het kennismaken met Nederlanders tijdens de matching en 
het verzorgen van een pitch tijdens de talentenmarkt. 

Onderwerpen die verder nog aan bod kwamen tijdens de trainingen van Capgemini 
waren een introductie in het veiligheidsdomein waar Capgemini werkzaam voor is, 
welke tools er nodig voor zijn om een baan te kunnen krijgen binnen de ICT 
branche, en het ‘Agile werken’. Naast een presentatie was er ook genoeg ruimte 
om ook praktisch aan de slag te gaan, zo werd tijdens het ‘Agile werken’ in 
verschillende groepen gewerkt om met lego een product te maken. 

Binnen Capgemini werden ook veel medewerkers gemobiliseerd om mee te doen. 
Door middel van lunchlezingen/performances door Bright Richards werden 
 medewerkers geïnformeerd en geënthousiasmeerd om een bijdrage te leveren. 
Dit resulteerde uiteindelijk in aanmeldingen van 60 medewerkers als buddy en/of 
leermeester. De deelnemers werden door hun buddy individueel begeleid en 
creëerden zo een professioneel netwerk. Dat leverde mooie resultaten op.  
Zo vond Mustafa Yaman met behulp van zijn coach uiteindelijk een betaalde  
baan in Nederland. Kijk hier naar een impressie van de matching:  
https://youtu.be/rX0SRduCQS8

De module werd feestelijk afgesloten in november 2019 met onder andere pitches 
van de deelnemers. Samen met hun buddies deelden zij met het publiek hun 
ervaringen over de momenten samen. Sommige matches zijn in korte tijd vriend-
schappen geworden. Gezien het succes hopen we van harte in 2020 een tweede 
Capgemini-module op te zetten. 



NEW DUTCH CONNECTIONS - JAARVERSLAG 2019 35



36 NEW DUTCH CONNECTIONS - JAARVERSLAG 2019

INLOOPDINER
MET HOGESCHOOL  
VAN AMSTERDAM

In samenwerking met 
acht tweedejaars studen-
ten Ergotherapie van  
de Hogeschool van 
Amsterdam organiseerde 
New Dutch Connections 
het afgelopen jaar op 
elke maandagavond  
een inloopdiner in het 
Landhuis in de Stad. 
 

Het NDC-inloopdiner startte in 2017 en is inmiddels een traditie geworden.  
Wij zijn ‘het Landhuis in de Stad’ dankbaar omdat wij gebruik mogen maken van 
hun restaurant (en keuken) op de maandagavond. Deze locatie is ideaal voor onze 
doelgroep. Het AZC ligt op loopafstand, waardoor het makkelijk te bereiken is. 
Zelfs te voet. Dankzij de grote groep gemotiveerde studenten konden wij ook in 
2019 op volle kracht ertegenaan om iedereen die binnen kwam lopen, te voorzien 
van een heerlijke maaltijd en een leuke activiteit. 

Het inloopdiner was ook in 2019 een plek waar nieuwe geïnteresseerde deel-
nemers op een laagdrempelige manier kennis konden maken met New Dutch 
Connections en deelnemers die ons al langer kenden samen konden komen.  
De studenten kregen van onze doelgroep veel hulp bij het verzorgen van een 
maaltijd wat resulteerde in een variatie van heerlijke maaltijden uit landen als: 
Syrië, Eritrea, Egypte, India, Jemen en ga zo maar door. 

De activiteiten die werden georganiseerd varieerden van het leren van een 
Afghaanse dans, tot flessenvoetbal, een quiz over de Nederlandse cultuur en  
het spelen van Nederlandse bordspellen. Naast het eten en de activiteiten is dit 
ook een plek waarbij onze jongeren dit jaar langskwamen voor hulp met hun 
huiswerk of andere ondersteuning die ze graag wilden van een van de studenten 
of een medewerker van New Dutch Connections. Deze prachtige traditie van het 
inloopdiner op de maandagavond in Oog in Al hopen wij nog jaren voort te 
kunnen zetten.  
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BOY/GIRLPOWER 
LANDELIJK EN 
IK WORD 18 FEEST 
In het voorjaar reisde New Dutch Connections door het land om op verschillende 
NIDOS locaties een boy/girlpower module te verzorgen. Deze modules waren  
een verkort Ondernemen In je Eigen Toekomst traject van 5 á 6 trainingen.  
De insteek van deze trainingen is: ‘Wie ben je, wat kan je, wat wil je en wat heb  
je daarvoor nodig’. Het eindresultaat van deze trainingen was deze keer een 
individueel filmpje waarin de deelnemers zichzelf voorstelden en hun droom  
met ons deelden. 

Daarnaast waren deze 
modules ook bedoeld als 
voorbereiding op een 
groot feest georganiseerd 
door NIDOS op 30 juni 
2019 genaamd ‘Ik word 
18’. Een aantal deelne-
mers, die 18 jaar zouden 
worden, mochten mee -
helpen met het opzetten 
van dit feest. Partner-
organsisaties waren: Enver uit Rotterdam, Jeugdformaat uit Zoetermeer, Parlan uit 
Alkmaar, Sterk Huis uit Tilburg & Yoin uit Apeldoorn. Vanuit New Dutch Connections 
werden soft skills trainingen verzorgd door Babah Tarawally & Bob Poel. 

Samen met vrijwillige filmers zijn prachtige individuele filmpjes gemaakt van  
onze deelnemers die tijdens een eindevenement op de verschillende locaties  
zijn getoond. 

Tijdens het ‘Ik word 18’ feest was er een open podium voor de AMV-jongeren. 
Tijdens de dag zelf konden ze zich hierop voorbereiden met ver schillende work-
shops. Zij zijn hiervoor o.a. getraind door ex-AMV-er Danai Zerai, een alumnus van 
New Dutch Connections. 
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ICT PYTHON  
CODEMASTERS  
MET ACCENTURE
Accenture is partner van NDC vanaf het eerste uur. Al sinds 2016 organiseren  
wij samen met hen modules in de ICT programmeertaal ‘Python’. Dit najaar 
startten we alweer de 4e editie. Bij Accenture in Amsterdam kwamen tien weken 
lang 19 deelnemers samen om de Python programmeertaal te leren. 

Vanuit Utrecht vertrokken iedere keer twee busjes vol gemotiveerde deelnemers. 
Zelfs onderweg naar Accenture werd door sommigen geoefend, ze konden er 
geen genoeg van krijgen!

Omdat er gebruik gemaakt werd van een digitale leeromgeving, gaf het deel-
nemers met een hoger niveau de mogelijkheid om sneller door te werken. Op 
deze manier was het echt een module op maat. Nadat de deelnemers de basis van 
de programmeertaal onder de knie hadden, konden zij gaan nadenken over een 
product dat zij wilden ontwikkelen om dit tijdens de talentenmarkt publiekelijk  
te presenteren. Onder begeleiding van 3 á 4 docenten per cursus konden de 
deelnemers aan de slag. Daarnaast werd er door deelnemers onderling ook veel 
ondersteuning aan elkaar geboden. 

Voorafgaand aan de talentenmarkt waren sommigen tot diep in de nacht thuis 
bezig om hun product af te ronden. Ook tijdens de talentenmarkt zelf werd er 
soms nog last minute druk geprogrammeerd voordat een deelnemer het podium 
op moest om zijn of haar product te presenteren. Uiteindelijk konden we genieten 
van prachtige eindresultaten die met codes gecreëerd waren. Zo had Ghufran een 
spelletje ontwikkeld waarin met bepaalde vragen achterhaald moest worden waar 
een spook te vinden was. Een programma dat de wisselkoers van verschillende 
valuta berekende, was het product van Noah. Verder zagen we rekenmachines 
voorbijkomen, een ‘raad het getal’ spel en nog veel meer mooie creatieve produc-
ten. Het was weer een zeer geslaagde editie van deze Python bootcamp! In 2020 
starten wij de module in Arnhem en Heerlen.    
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KNOW YOUR RIGHTS  
MET DLA PIPER EN  
DE VRIJE UNIVERSITEIT  
AMSTERDAM
Afgelopen jaar vond de 3e editie Know Your Rights in samenwerking met 
advocaten kantoor DLA Piper plaats met hun partners en de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Tijdens deze module leren vluchtelingen welke rechten zij hebben  
in Nederland op het gebied van o.a. gezondheidszorg, werk & familiehereniging. 
Met 21 deelnemers en studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam werd de 
kick-off verzorgd door Marcelle Reneman, docent migration law. Zij verzorgde  
de training over asiel en migratiewetten in Nederland. Na deze interessante en 
interactieve training verplaatste de groep zich naar locatie Haarlemmermeer-
station voor het matchingsevenement. 

De deelnemers werden gekoppeld aan een coach, werkzaam bij DLA Piper en  
een maatje, student rechten bij de VU. Tijdens muziek van Lamin Kuyate werden  
de koppels omgeroepen waarna ze met elkaar dansten voor de groep. Nadat de 
matching compleet was kon iedereen aan tafel om verder kennis met elkaar te 
maken, onder het genot van een heerlijk driegangenmenu. 

Na de geweldige kick-off ging het programma de week daarna door met informatie 
over familiehereniging, een onderwerp dat voor veel deelnemers zeer waardevol 
is. Velen waren dit proces nog niet gestart of zaten er juist middenin. Luke Korlaar 
van UNHCR Nederland verzorgde de training. 
Een ander hoogtepunt tijdens de training was een bezoek aan de politie van 
Amsterdam. Deelnemer Hyan raakte zo geïnspireerd dat hij na deze dag een 
nieuwe toekomstdroom voor ogen had: werken bij de politie! De laatste dag bij 
DLA Piper kregen de deelnemers nog een training in schrijf- en presentatie skills, 
die nodig zijn voor het solliciteren. Vervolgens werd het traject afgesloten met 
hapjes en drankjes en het uitreiken van een certificaat. 

Naast de lessen van DLA Piper werd tijdens deze module ook in verschillende 
groepjes aan een zelfgekozen project gewerkt. De VU-studenten en de deel-
nemers werkten hier samen aan en presenteerden hun projecten bij de slot-
bijeenkomst. Nadat alle presentaties waren gehouden kozen de aanwezigen een 
winnaar. Dat werd het groepje van Amjad met als onderwerp: ‘De veiligheid van 
de LHBT-gemeenschap in het AZC’. Wederom een geslaagde module. We kijken 
uit naar een volgende editie!
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HOUD STATUSHOUDERS  
AAN HET WERK
MET ARCADIS,  
REFUGEE TALENT HUB  
EN INSTITUUT GAK
In 2019 organiseerde New Dutch Connections een vervolgmodule ‘Houd status-
houders aan het werk’op de module Enginering. Hierbij werkten we samen met 
Arcadis en Refugee Talent Hub, wederom met financiële ondersteuning vanuit 
Instituut Gak. Het doel was deze keer om tien deelnemers naar een stageplaats 
van een half jaar te begeleiden met vervolgens een doorstroming naar een 
werkervaringsplek of betaalde baan. 

Samen met Refugee Talent Hub verzorgden we de werving. De module werd 
ingeleid door de uitvoering van onze voorstelling de Bright side of Life bij Arcadis 
zelf. Heel bijzonder! De indrukwekkende voorstelling zorgde gelijk voor draagvlak 
bij de medewerkers om een verschil te maken voor vluchtelingen. Velen meldden 
zich aan als buddy. Daarna volgde deelnemers en buddies onze intake om 
verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. De intake werd afgesloten met  
een feestelijke matchingsbijeenkomst. 

In de loop van drie maanden werkten de deelnemers met hun buddy, onder 
begeleiding van onze trainers aan hun sociale vaardigheden, kennis van de 
 Nederlandse cultuur in een bedrijf, sollicitatie- en presentatietechnieken. Tijdens 
de trainingen hebben de deelnemers letterlijk bruggen gebouwd bij Arcadis en 
brachten zij een projectbezoek aan de Zuidas. De betrokken medewerkers van 
Arcadis zetten zich volledig in om het programma aan te laten sluiten op de behoef-
tes van de deelnemers en haalden in het bedrijf de benodigde stageplaatsen op. 
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Met elkaar evalueerden we de ervaringen van de deelnemers. Zij gaven aan dat  
zij zich onder meer ontwikkelden ten aanzien van: zelfbeeld creëren, Nederlandse 
gebruiken, samenwerken, CV opbouwen, solliciteren, werkvloer bij Arcadis, zelf-
vertrouwen en zelfverzekerdheid en trots zijn op wat je hebt bereikt. 

Uiteindelijk doorliepen 22 deelnemers de module volledig. Na de eindpresentaties 
werd bekend gemaakt dat elf statushouders daadwerkelijk vanaf begin 2020 voor 
een half jaar aan de slag kunnen bij Arcadis. Na dit half jaar wordt hen een contract 
aangeboden, de stage tot een jaar vervolgd of stopt de deelnemer bij Arcadis. 
Eén van de deelnemers werd zelfs volledig aangenomen en is al aan het werk. 
Geweldig nieuws! De overige deelnemers komen in januari 2020 naar onze 
 Talentenmarkt bij Arcadis, waar andere bedrijven aanwezig zijn die wellicht wel  
die felbegeerde stageplaats of baan in de aanbieding heeft. 

Begin 2020 verzorgt NDC de intervisie aan de begeleiders en deelnemers die 
stage lopen bij Arcadis. Hierbij zal de focus vooral liggen op de balans tussen 
werk en privé en interculturele communicatie op de werkvloer. 
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SPORTMODULES  
IN DRACHTEN
In Drachten was het een heel sportief jaar met twee activerende modules.  
In het begin van het jaar, vond de module ‘Sport en Spel’ plaats. In deze trainingen 
maakten de deelnemers, vooral AMV-ers, kennis met allerlei soorten sport en spel 
maar ook met soft skills. De eerste dag van deze module ging van start met een  
fit test en gezondheidstest waarbij de lenigheid, coördinatie, balans, kracht, 
snelheid en het uithoudingsvermogen werden getest. 

Dit was ook heel interessant voor de groep, omdat de deelnemers onmiddellijk 
merkten hoe fit ze zelf zijn. Bovendien hebben ze geleerd hoe ze deze testjes bij 
anderen kunnen doen. De weken erna deden de deelnemers veel verschillende 
dingen. Zo werd een les gegeven door een professionele basketballer, waarbij de 
deelnemers verschillende basketbaloefeningen deden om later met elkaar basketbal 
te spelen. Een andere training bestond weer uit boogschieten, frisbee en hockey.  
En kwamen badminton, samenwerkingsspellen, voetbal, tennis, smartgoals stellen  
en andere sporten en spellen aan bod.
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Bij het boogschieten speelden de deelnemers een estafette spel, ‘Eagle Eyes’. 
Hiermee leerden de deelnemers de beweging van het boogschieten op een een -
voudigere, maar leuke manier. Iedereen vond het estafettespel erg leuk en had het  
al gauw onder de knie. Daarna was het tijd om de echte bogen erbij te pakken.  
De deelnemers leerden hoe ze de boog moesten hanteren en probeerden de targets 
te raken. Dit bleek al gauw moeilijker dan tijdens het estafette spelletje. Deelnemers 
schoten vaak langs hun target, gelukkig konden zij hier wel om lachen. Daarnaast 
werd ook tijdens trainingen aandacht besteed aan onze soft skills.  

Aan het eind van de module maakten de deelnemers een eigen film met een 
professionele filmer en legden zij hun toekomstdromen vast. Het verbaasde ons 
niets dat een aantal van hen graag nog veel beter wilden worden in voetbal en 
graag bij FC Drachten zouden spelen. Aan het eind van de module tijdens de 
talentenmarkt konden de deelnemers hun eigen film laten zien. Wat een talent! 
In de zomer van 2019 werd in Drachten de module New Dutch Sports georgani-
seerd, een happening die eindigde met een fantastisch voetbaltoernooi. De 
opkomst was enorm. Rond de veertig deelnemers stonden te springen om mee  
te doen. Opnieuw bleek dat de jongeren in het AZC veel interesse hebben in  
sport en dan vooral in voetbal. 

Op 25 juni startte de vakantie, waarbij iedereen op vakantie gaat en leuke dingen 
gaat ondernemen, behalve de jongeren in het AZC. Omdat veel van hen zo graag 



46 NEW DUTCH CONNECTIONS - JAARVERSLAG 2019

voetballen, werd in samenwerking met het COA en NIDOS besloten een voetbal-
toernooi te organiseren om de jongeren actief te houden tijdens de zomerperiode. 
De jongeren vertelden zelf dat zij hun sportieve talenten graag verder ontwikkelen. 
Maar ze wilden ook graag leren hoe zij sport kunnen inzetten om hun netwerk uit 
te breiden of hoe zij sportclubs kunnen leren kennen die hen zouden kunnen 
helpen om hun talenten verder te ontwikkelen. 

NDC organiseerde de module samen met het sportbedrijf in Drachten, waarbij  
wij de soft skills verzorgden en het sportbedrijf de hard skills. Tijdens de soft skills 
werd ingegaan op onderwerpen, zoals wat de uitdagingen zijn voor vluchtelingen 
in Nederland en wat de positieve eigenschappen zijn van de jongeren. Wat maakt 
hen waardevol en uniek? Daarnaast besteedden we ook veel aandacht aan hoe zij 
hun talenten in beeld kunnen brengen en hoe zij hun netwerk kunnen vergroten. 
Elke week werd gevoetbald waarbij de groep werd gecoacht door het sportbedrijf. 
Sport verbindt!

Op 1 augustus was het tijd voor het grote voetbaltoernooi om New Dutch Sports 
feestelijk en sportief af te ronden. Dit voetbaltoernooi werd gehouden bij de 
VoetbalVereniging ONB in Drachten. Na de wedstrijden was het tijd voor een 
prijsuitreiking, eten, muziek en met elkaar napraten. 
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MODULE KUNST  
EN CULTUUR  
ROTTERDAM
 
In Rotterdam vond de module Kunst & Cultuur plaats. Aan deze module deden  
17 deelnemers mee uit het AZC Rotterdam. De locatie -en theatertrainingen 
werden verzorgd door het Theater Rotterdam. Onder begeleiding van NDC was 
het elke week een avontuur om met de tram van het AZC naar het theater te gaan. 

De theatertrainingen werden verzorgd door Jasper Vaillant en soft skillstrainingen 
door NDC. Door de veilige omgeving werd het al snel een hechte groep mensen. 
Elke week stond een ander thema centraal; emoties, stemgebruik, gebruik van je 
lichaam als taal, het vormen van je droom en storytelling, presenteren en het 
vertellen van je droom door middel van theater. 

De module werd afgesloten met de voorstelling van de Bright Side of Life op 
Wereldvluchtelingendag, 20 juni. De deelnemers van deze module gaven het 
voorprogramma van de voorstelling vorm. Het publiek, ongeveer 200 mensen,  
liep via het repetitielokaal en de kleedkamers, naar de zaal. Onderweg ontmoetten 
zij de deelnemers die elk hun droom uitbeeldden; rechts traden dansers op en 
links runde een gezin een restaurant.  Daarna liep het publiek langs een advocate, 
paardrijdster, apothekersassistent, technicus, free runner, graphic designer, zange-
ressen, makelaar en meer. Dat was een verrassing voor het publiek! 

Zoals gebruikelijk vond na de voorstelling de matchmaking plaats; wie uit het 
publiek wil iemand met het verwezenlijken van zijn of haar droom helpen, of wil  
in contact komen? De hele avond liep 1,5 uur uit door het enthousiasme van het 
publiek. En daar werden we blij van
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ORGANISATIE
ONTWIKKELING EN  
PROFESSIONALISERING
NDC is een voorwaarts gerichte organisatie die al jarenlang veel kansen ziet voor 
de integratie en ontwikkeling van gevluchte jongeren en die velen in onze samen-
leving daarvoor weet te enthousiasmeren. NDC is een organisatie waar asielzoekers 
en vluchtelingen ongeacht hun status (asiel, terugkeer of integratie) aankloppen om 
op een positieve manier aan hun toekomst te werken. 

Professionalisering
Vanaf september 2019 werd duidelijk dat de financiering vanuit het asiel, migratie 
en integratiefonds van de EU (AMIF) helaas zou wegvallen. Daarom is NDC zich 
anders gaan organiseren en tegelijkertijd hebben we een profesionaliseringsslag 
gemaakt. We hebben NDC omgevormd naar een kleine flexibele organisatie. 
Centraal vanuit Utrecht staat een klein kernteam in verbinding met de rest van  
het land; daar waar er vraag, financiering en/of mogelijkheden zijn, maken we  
een verbinding. De projectadministratie en de administratieve processen zijn 
vereenvoudigd, de fondsenadministratie is aangescherpt, het vier-ogen-principe 
nadrukkelijker doorgevoerd. NDC dankt hiervoor Adessium, VSBfonds, St. Doen, 
Porticus, de gemeente Utrecht en het Kansfonds voor hun steun en het vertrouwen 
in NDC. Zij hebben deze doorstart en overgangsperiode mogelijk gemaakt. De 
vraag naar onze diensten blijft bestaan net als de passie en betrokkenheid van de 
vrijwilligers, de betrokken sociale ondernemers en medewerkers. 

Strategieën voor verduurzaming
Het wegvallen van een belangrijke financieringsbron had niet alleen een reorgani-
satie van de uitvoeringsorganisatie tot gevolg. NDC heeft ook versneld nieuwe 
strategieën voor verduurzaming in uitvoering gebracht. Per locatie, per gemeente, 
per partnerschap, per fonds is gekeken wat de mogelijkheden waren. Globaal 
hebben we drie strategieën gehanteerd: 

1. Verduurzaming via partnerschappen met bedrijven
NDC ontwikkelt al sinds 2016 leermodules in samenwerking met het bedrijfsleven, 
onderwijsinstellingen, kunst -en cultuur of maatschappelijke organisaties. Deze 
partners spelen een belangrijke rol bij het empoweren van de deelnemers. Al onze 
bedrijfspartners droegen ‘in kind’ bij: met coaches, vrijwilligersbijdragen, leer-
meesters, trainingen en via het organiseren van de matchingsevenets en talenten-
markten. Deze manier van samenwerken is voor NDC ideaal en houden we vast. 
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We hebben ook geconstateerd dat steeds meer (sectorale) bedrijfsfondsen aan 
een module willen bijdragen als het bedrijf in kwestie ook financieel bijdraagt.  
Als voorbeeld dient onze samenwerking met Arcadis en Instituut Gak voor de 
module ‘Houd statushouders aan het werk’ in de engineering en techniek sector. 
Naast de ‘in kind’ bijdrage, draagt Arcadis ook financieel bij, waardoor Instituut 
Gak ook meegaat in het mogelijk maken van deze module. 
In 2020 willen we met onze partners de mogelijkheid onderzoeken of er specifieke 
fondsen te vinden zijn om samen met hen de modules te financieren. Dit past ook 
in onze doorontwikkeling, want ook bedrijven met wie NDC al jarenlang samen-
werkt (zoals Arcadis en Accenture) hebben aangegeven financieel te willen gaan 
bijdragen. 

2. Verduurzaming via gemeentes en diversificatie van inkomstenbronnen 
NDC is goed geworteld in Utrecht. NDC Producties is onderdeel van de cultuur-
nota van de gemeente Utrecht. NDC ToekomstAcademie werkt ook al jaren samen 
met de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning. En er zijn gesprekken gaande 
met de afdeling Werk in Inkomen (DWI) om een samenwerking tot stand te 
brengen. Daarnaast haakten de gemeentes Tilburg, Arnhem en Emmen aan. 
Voor de komende jaren bieden gemeentes voor NDC verschillende mogelijk-
heden om de activiteiten van de Toekomst Academies te verduurzamen. De 
nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting medio 2021 wordt ingevoerd biedt 
daartoe ook volop kansen. Gemeentes krijgen dan meer regie als het gaat om  
de integratie van nieuwkomers in onze samenleving. NDC sluit dan graag aan! 

3. Verduurzaming via kunst en cultuur
De hybride organisatievorm van NDC zorgde ook in 2019 voor synergie tussen 
onze verschillende werkzaamheden, die allemaal hetzelfde doel hebben: het 
verbinden van mensen met een verschillende achtergrond. Theater vormt het  
hart van onze activiteiten en daarmee creëren we draagvlak bij bedrijven, maat-
schappelijke organisaties en reguliere theaterbezoekers. Tegelijkertijd zorgen  
we met de voorstellingen dat het publiek wordt geraakt en de actiebereidheid 
vergroot om een verschil te maken voor vluchtelingen. Iedere keer weer weten  
we uit het publiek (potentiële) coaches en maatjes te werven. Daarnaast is 
gebleken dat onze theateractiviteiten als een magneet werken op onze partners: 
zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als ketenpartners komen graag 
naar de voorstellingen en zoeken vervolgens samenwerking met NDC. Op deze 
unieke manier verbinden we onze (nieuwe) partners waardoor we ook verder 
kunnen verduurzamen. 
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GOVERNANCE EN  
PERSONEEL
NDC kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht. Het bestuur van de 
 organisatie bestaat uit twee personen, artistiek directeur Bright Richards en 
 z  akelijke directeur Margriet Stuurman. NDC houdt kantoor in het Godebald-
kwartier in Hoog Catharijne, Utrecht en is verantwoordelijk voor:

• Het innitiëren en uitvoeren van leermodules en de theaterproducties
• Het ondersteunen van vrijwilligers en sociale ondernemers bij de uitvoering  

van leermodules
• Het ontwikkelen en programmeren van theaterproducties
• Het realiseren van een solide financiële basis
• De communicatie en PR

Door het langdurig uitvallen van de zakelijk directeur/bestuurder heeft, naast het 
(tijdelijk) aanstellen van een interim zakelijk leider, de artistiek directeur/directeur 
haar taken overgenomen en was verantwoordelijk voor de gehele organisatie.  
Hij heeft daarbij regelmatig expertise ingezet van derden, zoals de hulp van  
een interne accountant. Zij realiseerde samen met de vaste controller van NDC 
verschillende accountantscontroles, waaronder verklaringen, die een positieve 
invloed hadden op de liquiditeit. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) 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/bestuurders. De leden worden benoemd voor een periode van 
maximaal drie jaar en zijn na afloop van de zittingsperiode één keer herbenoem-
baar. Tevens treedt de RvT op als klankbord van de directie. De RvT en de directie 
vergaderen minimaal vier keer per jaar. In 2019 heeft de RvT 6 maal vergaderd,  
ter ondersteuning van de Artistiek Leider, bij afwezigheid van de Zakelijk Leider. 
De RvT was nauw betrokken bij de doorontwikkeling van NDC. De RvT ontvangt 
geen bezoldiging.
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Leden Raad van Toezicht
Carolien Schippers (Voorzitter) Directeur Grond & Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam

Rhodia Maas (Vice voorzitter) Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Mpanzu Bamenga Coordinator & Co-founder Inclusion Leaders Network

Ronald van Maldegem Directeur Particulieren & Private Banking Rabobank

Frank van Bussel Directeur KNHM Foundation

Mario Halfhide Business Consultant

Monica van Berkum voormalig directeur Pharos, consultant Healty Cities

Personeel
NDC heeft bij de afronding van het project ‘Regionalisering van de Toekomst-
Academie’ afscheid genomen van de projectleiders en -medewerkers die lokaal 
activiteiten van de ToekomstAcademie uitvoerden. Dit was helaas noodzakelijk 
omdat er onzekerheid was in de financiële continuïteit waardoor NDC geen vaste 
contracten kon aanbieden. De meeste medewerkers zijn nog wel betrokken bij 
NDC. Voor de productie en uitvoering van de cultuurproducties en modules trekt 
NDC tijdelijke medewerkers, ZZP’ers of sociale ondernemers aan. De personele 
bezetting was als volgt: 

Artistiek directeur/bestuurder Bright Richards

Zakelijk directeur/bestuurder vacature ivm langdurige ziekte Margriet Stuurman

Fondsenwerving/communicatie Ellen Groneman, Esther Arp, Salima Akharourid, Boukje de Haan, 
Eerde Hoving, Derk van de Kamp

Financiele medewerkers John van Varik, Martine Berger

NDC Producties Sanne Douman, Ellen Touray, Anna Rottier, Annemiek Temming, 
Renee Schöpping

NDC ToekomstAcademie Jan Pirot, Bob Poel, Nina Mijnheer, Babah Tarrawally, Carla Swaitkowski, 
Alice van Neerbos, Abubakarr Bangura, Danielle Caspers, Siriki 
Diarrassouba, Marlous de Vries, Renee Schopping, Helena Koloppo

Vanaf december 2019 werkt NDC met een vast kernteam vanuit Utrecht, bestaande uit: 

Artistiek directeur/bestuurder Bright Richards

Zakelijk directeur/bestuurder vacature ivm langdurige ziekte Margriet Stuurman

Fondsenwerving Margriet Stuurman

Financiele medewerkers John van Varik, Martine Berger

Projectmedewerkers Jan Pirot, Bob Poel, Nina Mijnheer

Keurmerk
Stichting New Dutch Connections heeft een ANBI status onder RSIN nr. 814011858.
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Balans per 31 december 2019 2019 2018
(na resultaatbestemming) € €
Activa

Materiële vaste activa
Vervoermiddelen 16.006 21.800
Apparatuur 5.169 6.830
Inventaris 9.531

30.706 28.630
Vorderingen
Debiteuren 27.813 31.917
Te ontvangen Fondsen 96.034 243.250
Te ontvangen subsidies 118.883 150.382
Belastingen 16.393 19.743
Overige vorderingen 16.446 5.449
Overlopende activa 16.984 15.674

292.553 466.416

Liquide middelen 355.831 67.120

679.090 562.165

Balans per 31 december 2019 2019 2018
(na resultaatbestemming) € €
Passiva

Stichtingskapitaal en reserves
Continuïteitsreserve 160.554 163.835
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht 63.335 21.017

223.889 184.852
Kortlopende schulden
Crediteuren 57.159 104.055
Premies sociale verzekeringen 6.277 17.019
Te besteden Fondsen 305.605 126.557
Te besteden subsidies 0 33.491
Overige schulden 56.160 66.192
Lening o/g bestuurders 30.000 30.000

455.201 377.313

679.090 562.165

FINANCIËN 
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Exploitatierekening 

Toelichting bij de financiële cijfers over 2019

Reserves
De staat van baten en lasten over 2019 sluit met een voordelig saldo van € 39.036 
en is in overeenstemming met de bovenstaande opstelling in de Jaarrekening  
over 2019 verwerkt. Na genoemde verwerking van het resultaat bedraagt het vrij 
besteedbaar vermogen per 31 december 2019 een bedrag van € 223.889, en 
onder de Passiva is een specificatie van dit bedrag weergegeven.

Staat van baten en lasten 2019
 Werkelijk

2019
 Begroot

2018
 Werkelijk

€ € €
Baten
Baten van particulieren 1.550 9.000 8.633
Baten van bedrijven 89.937 52.000 163.523
Baten van subsidies van overheden 372.441 515.716 814.937
Baten van andere organisaties zonder winststreven 252.540 349.689 479.505
Totaal baten 716.468 926.405 1.466.598

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Empoweren 448.340 592.400 999.047
Performance 133.189 220.620 259.769

Totaal besteed aan doelstellingen 581.529 813.020 1.258.816

Wervingskosten 36.520 33.596 81.033
Kosten beheer en administratie 59.195 79.789 113.823
Totaal lasten 677.244 926.405 1.453.672

Saldo voor financiële baten en lasten 188  -   204
Saldo van baten en lasten 39.036 0 12.722

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve -3.282 0 12.722
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht 42.318 0
Totaal 39.036 0 12.722
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‘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)

Financiële positie
Per 31 december 2019 beschikt NDC over een vrij besteedbaar eigen vermogen 
van € 223.889 tegen een bedrag van € 184.852 per 31 december 2018.

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 
2019 en per 31 december 2018 bedroeg de solvabiliteit 33,0 % respectievelijk 
32,9 %. Hoewel de score per ultimo 2019 fractioneel verbeterd is, blijft het dan 
ook voor NDC van belang om te werken aan het opbouwen van het weerstands-
vermogen om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

Liquiditeit: dit kengetal zegt iets over de mate waarin de organisatie op de korte 
termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en wordt berekend door 
het totaal van de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden (current 
ratio). Per 31 december 2019 en per 31 december 2018 bedroeg de current ratio 
1,42 respectievelijk 1,41. Hoewel beide scores voldoende zijn, blijft er binnen  
NDC aandacht om de eerdergenoemde verhouding te verbeteren.

Overige financiële informatie
Als u aanvullende, financiële informatie over NDC wenst te lezen, verwijzen wij  
u graag naar de Jaarrekening over 2019 zoals deze op de website van NDC te 
vinden is.

In 2019 is het personeelsbestand van NDC fors gekrompen. Begin 2019 hadden 
wij 18,76 fte in dienst, eind 2019 was dit 6,33 fte. Hiervan zijn 2 medewerkers voor 
onbepaalde tijd aan NDC verbonden, de rest van de medewerkers hebben een 
contract voor bepaalde tijd of een oproepcontract.
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Interview met Hassan Haidari  

Hoe ben je in contact gekomen met New Dutch Connections
Via NIDOS en AZC had ik van New Dutch Connections gehoord. Ik heb eerst met 
de training Ondernemen in je Eigen Toekomst meegedaan, die speciaal voor 
AMV-jongeren werd georganiseerd. Dat was in 2017. Ik heb toen een coach en 
maatje gekregen. Het waren nuttige trainingen. 

Wat heb je geleerd of gedaan bij New Dutch Connections
Bij de OIET training heb ik geleerd wat mijn eigen talenten zijn en wat ik leuk vind. 
En NDC heeft mij geholpen om mijn droom te realiseren. Ik wil kok worden.  
Zij hebben mij geholpen bij het vinden van stage. We hebben een mooie video 
gemaakt voor op YouTube, zodat heel veel mensen weten wat mijn droom is.  
Ik heb van mijn coach geleerd hoe ik om moet gaan met Nederlandse mensen  
en wat hun cultuur is. Via NDC heb ik werk gevonden bij het restaurant SYR.  
Nu studeer ik facilitaire dienstverlening bij het ROC en loop ik stage bij het  
Diakonessenhuis in de catering. Ik voel me nu helemaal Nederlander!

Heb je een coach/maatje gehad en heb je hier nog contact mee
Ik heb nog steeds contact met mijn coach Nada. Zij is nu niet meer mijn coach, 
maar zij is familie. Ik heb haar ouders leren kennen en andere familieleden en 
vrienden. Eerst heeft Nada mij o.a. met de Nederlandse taal en afspraken met het 
ziekenhuis geholpen, maar nu kan ik dat zelf. Ik spreek nu met haar af om gezellig 
langs te gaan en samen feest te vieren zoals men dat met familie doet. 

Wat vind je van de maandag inloopavonden
Ik vind de maandag inloopavond een ontzettend leuke activiteit. Ik heb aan heel 
veel leuke activiteiten meegedaan en ik heb ook zelf veel gekookt voor alle 
aanwezigen op de maandag inloopavond. Ook bij het restaurant heb ik via NDC 
een stageplek gevonden en veel ervaring opgedaan. Ik ben aan het studeren en ik 
heb veel huiswerk. Op de maandag inloopavond kan ik terecht voor hulp met mijn 
huiswerk. De stagiaires zijn heel lief en behulpzaam en hebben begrip voor de 
situatie van de vluchtelingen. En dat is echt heel fijn. 

Zou je anderen aanraden om naar New Dutch Connections te komen en 
waarom
Ik ben alleen in Nederland, ik woon alleen. Via NDC heb ik familie gemaakt, een 
gezellige tijd gehad in moeilijke periodes, ik heb meegedaan aan mooie activitei-
ten. Bij NDC kan ik praten om mijn hoofd rustig te maken als ik veel stress ervaar. 
Ik voel me bij NDC helemaal rustig en inmiddels niet alleen als ik bij NDC ben. Bij 
NDC zijn heel veel culturen bij elkaar samen, wij leren van hun en zij leren van ons. 
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IN DE MEDIA
New Dutch Connections blijft aandacht genereren met haar positieve boodschap, 
zowel in de geschreven pers (lokaal en landelijk) als via beeld. Wat NDC een 
mooie ontwikkeling vindt, is dat de aandacht voor de lokale ToekomtAcademie- 
activiteiten toeneemt. En dat er ook mooie inspirerende verhalen worden verteld 
door voormalige deelnemers van de ToekomstAcademie. 
Daarnaast is het een interessante ontwikkeling dat onze bedrijfspartners via filmpjes 
hun inzet voor onze doelgroep willen laten zien, als onderdeel van hun corporate 
story en invulling van hun on-line content. Dit willen we graag met jullie delen.

Module/Activiteit Datum Pers

EHBO Tilburg 23-01-2019 Langstraat TV

Deelnemer Abdulaal Hussein 29-01-2019 Algemeen Dagblad

Deloitte module 15-03-2019 Deloitte

K&C Tilburg & Bergen op Zoom 22-03-2019 Tilburg.com Nieuws

Siriki over Iftar van NDC 04-06-2019 Emmer Courant

K&C Tilburg & Bergen op Zoom 07-06-2019 Omroep Brabant

Utrecht United Voetbal Toernooi 11-08-2019 De Utrechtse Internet Courant

Deelnemer Aziz Diallo 05-09-2019 Brabants Dagblad

Bright Side Of Life Podium Mozaiek 15-09-2019 De Westkrant

Care award en €7.500 voor NDC Tilburg 17-09-2019 Bergmansfonds

Deelnemer Samina Ahmed 26-09-2019 COA

Cook & Connect Emmen 09-10-2019 RTV Drenthe

Bright bij het Vuur van Sint Maarten 06-11-2019 Sint Maarten Parade Utrecht

Bright Side of Life Gouda 03-12-2019 Algemeen Dagblad

Deloitte talentenmarkt filmpje 24-12-2019 Deloitte

Naast deze aandacht voor onze activiteiten heeft Bright Richards een vaste column 
in het TV programma Cafe Lazarus. Daar reflecteert hij, in de rol van barman, op de 
samenleving. In 2019 zijn er 8 aflevering op nationale televisie (EO) uitgezonden. 

NDC onderhoudt onder andere via social media contact met haar achterban. Deze 
blijft constant. Bijzonder is dat de Linkedin-NDC-community inmiddels groter is 
dan de facebook-community. Hieronder vindt u het aantal unieke leden op een rij. 

Nieuwsbrief: 5588
Facebook: 5724
Twitter: 1563
Linkedin: 11055
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SPEELLIJSTEN
As I Left My Fathers House

Datum Locatie Opdrachtgever/Partner Bezoekers

25-02-2019 Groningen Wessel Gansfort 100

04-02-2019 Den Haag Christelijk Lyseum Zandvliet 100

TOTAAL 2 200

The Bright Side of Life

Datum Locatie Opdrachtgever/Partner Bezoekers

08-04-2019 Helmond Het Speelhuis 100

27-04-2019 Ede Cultura 200

18-05-2019 Utrecht HU 100

21-05-2019 Den Haag BZK 100

23-05-2019 Amersfoort Arcadis 50

20-06-2019 Rotterdam Theater Rotterdam 250

15-09-2019 Utrecht UitFeest (SBBU) 50

17-09-2019 Goirle Jan van Besouw 98

21-09-2019 Amsterdam Podium Mozaiek 85

26-09-2019 Den Haag Theater aan Spui 76

15-10-2019 Utrecht Paardenkathedraal 72

16-10-2019 Utrecht Paardenkathedraal 31

17-10-2019 Utrecht Paardenkathedraal 70

18-10-2019 Utrecht Paardenkathedraal 95

19-10-2019 Amsterdam Meervaart 85

25-10-2019 Rotterdam Zuidplein theater 80

31-10-2019 Enschede Wilmink theater 80

05-11-2019 Tilburg Tilburg studio 69

12-11-2019 Wassenaar KHGCC 113

20-11-2019 Arnhem Musis & Stadstheater 70

27-12-2019 Veenendaal De Lampegiet 101

07-12-2019 Gouda Goudse Schouwburg 228

10-12-2019 Amsterdam Frascati 90

15-12-2019 Amsterdam Bijlmerpark theater 60

17-12-2019 Utrecht Stadsschouwburg 172

19-12-2019 Utrecht Podium Hoge Woerd 100

TOTAAL 26 2625
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Publieksbereik Performances 'De liefde voor Vrijheid' 

datum locatie Opdrachtgever/Partner Bezoekers

ma 11 mrt Groningen Lions Club 20

wo 13 mrt. Delft Haartige Samaritaan 40

za 16 mrt. Utrecht Afrikaans theater Parnassos  80

di 19 mrt. Breda Lady Circels 30

za 23 mrt. Gouda Festival Blije Zondag 50

woe 27 mrt Leiden Conferentie Watertorenberaad 150

woe 27 mrt Amsterdam Goodbye Europe Frascati 80

di 9 april Arnhem TenneT 60

zo 14 apri Utrecht Culturele zondag 60

woe 17 apr Arnhem Yoin Lindehout 100

do 18 apr Rotterdam Van Oord 100

do 2 mei Amsterdam Refugee TalentHub/Accenture 40

vr 10 mei Amsterdam Afrikadag Rabobank 80

za 11 mei Amsterdam  Vrije Universiteit 70

do 13 jun. Breda Zuidelijk Toneel, Just 200

do 20 jun. Utrecht Portaal 60

zo 23 jun. Ulft Afrikafestival 700

zo 30 juni Utrecht Nidos 400

ma 8 juli Utrecht IND 120

do 12 sep. Leiden gemeente Leiden 100

do 19 sep. Amersfoort Arcadis 60

vr 4 okt. Utrecht MBO dag 150

vr 11 okt. Utrecht Afrovibes 180

vr 11 okt. Amsterdam Deloitte 70

ma 28 okt. Utrecht Europassie/VW NL 100

vr 8 nov. Utrecht Sharing Arts Society 200

vr 15 nov. Amsterdam  Nationale Postcode Loterij 200

ma 18 nov. Utrecht EO inzet rol "barman" Cafe Lazarus 30

di 19 nov, Utrecht EO inzet rol "barman" Cafe Lazarus 30

ma 25 nov. Amersfoort Humanitas 200

wo 27 nov. Amsterdam  DLA Piper 50

do 28 nov. Utrecht CapGemini 60

vr 29 nov. Amersfoort Arcadis 70

vr 29 nov. Amsterdam Deloitte 80

vr 13 dec. Amsterdam Accenture 60

ma 16 dec. Utrecht Landhuis in de Stad 80

TOTAAL 36 4160
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Publieksbereik overige NDC evenementen

Datum Locatie Activiteit Module Bezoekers

14-02-2019 Drachten Matching Kunst & Cultuur Noord 20

14-02-2019 Drachten Matching TA Noord - Sport & Spel 25

01-04-2019 Utrecht Matching CNV Jongeren - Utrecht 15

03-04-2019 Tilburg Matching Kunst & Cultuur Tilburg 30

09-04-2019 Drachten Talentenmarkt TA Noord - Sport & Spel 25

18-04-2019 Drachten Talentenmarkt Kunst & Cultuur Noord 30

29-04-2019 Utrecht Talentenmarkt CNV Jongeren - Utrecht 20

mei-19 Rotterdam Matching OIET Rotterdam 25

mei-19 Rotterdam Matching Kunst & Cultuur Rotterdam 25

22-05-2019 Breda Matching Kunst & Cultuur Bergen op Zoom 25

jun-19 Tilburg Talentenmarkt Kunst & Cultuur Tilburg 40

18-06-2019 Utrecht Talentenmarkt OIET AMV NEO - Utrecht 15

02-07-2019 Drachten Talentenmarkt OIET 2019 - TA Noord 25

01-08-2019 Emmen Voetbaltoernooi New Dutch Sport 100

25-09-2019 Amsterdam Matching Know Your Rights - Utrecht 80

26-09-2019 Utrecht Matching Capgemini - Utrecht 80

okt-19 Emmen Matching Kunst & Cultuur Emmen 50

najaar 2019 Emmen Cook & Connect  
(8 bijeenkomsten)

Cook & Connect - Emmen 480

03-12-2019 Emmen Talentenmarkt Kunst & Cultuur Emmen 80

voorjaar 2019 Restaurant de 
Nieuwe Poort

Cook & Connect  
(2 bijeenkomsten)

Cook & Connect - Rotterdam 40

voorjaar 2019 Huis van de Wijk 
de Focus

Cook & Connect  
(8 bijeenkomsten)

Cook & Connect - Rotterdam 160

gehele jaar Utrecht inloopdiner (40 
bijeenkomsten)

Inspirational Monday's 1200

TOTAAL 2590
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SUBSIDIENTEN, FONDSEN 
EN DONATEURS
NDC kan haar werk niet doen zonder de steun van Europese, landelijke, 
 provinciale en gemeentelijk subsidie en particuliere fondsen, zowel landelijk als 
lokaal. Wij willen hen bedanken voor hun vertrouwen en ondersteuning. 

Europees
• Asiel, Migratie en Integratie Fonds 

(AMIF)

Rijks
• Fonds Podiumkunsten

Provinciaal
• Kunstloc Brabant
• Provicincie Drenthe

Gemeentelijk
• Gemeente Utrecht Cultuur
• Gemeente Utrecht DMO 
• Gemeente Rotterdam 
• Gemeente Tilburg
• Gemeente Arnhem

Landelijke particuliere fondsen
• Adessium Foundation
• Kansfonds
• ZOZ Fonds  

(Prins Bernard Cultuurfonds)
• Stichting Dioraphte 
• Oranje Fonds
• Kerk en Wereld
• Instituut Gak
• Axians/Da Vinci

Lokale particuliere fondsen
• WM de Hoop 
• Daniël van der Vorm 
• Volkskracht 
• Pieter Bastiaan Fonds
• Peter de Koning Fonds
• Stichting Dialoog
• RDO Balije
• Verhagen

Donateurs
• Rotary Club Emmen
• Arcadis
• Accenture
• En vele anderen
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SAMENWERKINGS
PARTNERS, BEDRIJVEN 
EN MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES
Vluchtelingenketen COA (landelijk en lokaal), AMV team Nidos (landelijk, lokale voogden), NEO, 

Jeugdformaat, Parlan, Sterk Huis, Yoin, Vluchtelingenwerk landelijk en regionaal, 
Immigratie- en Naturalisatiedienst, DT&V, Bridge to Better, INLIA, IOM, LOS, Solid 
Road, ROS, Stichting Wereldwijd, Vluchtelingen in de knel. UAF, New Bees, 
Refugees Talent Hub, Hack the Future, Stichting Lemat

Overheid, gemeente Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
Gemeente Utrecht, gemeente Amsterdam, Gemeente Tilburg, gemeente Emmen, 
gemeente Tilburg, gemeente Arnhem, gemeente Goirle, gemeente Amsterdam, 
verschillende gemeentelijke werkgroepen Opvang Statushouders

Cultuur Theater Utrecht, Toneelgroep Amsterdam, Noord Nederlands Toneel, Zuidelijk 
Toneel, Loods 13, De Friesche Poort, Het speelhuis, Cultura, Theater Rotterdam, 
UitFeest, Jan van Besouw, Podium Mozaiek, Theater aan het Spui, Goudse 
Schouwburg, Stadsschouwburg Utrecht, Podium Hogewoerd, Het Wilde Westen

Bedrijven/
bedrijfs-netwerken

DLA Piper, Deloitte, Accenture, Axians, Dentons, CNV jongeren, Deloite, 
Capgemini, AFAS, BAM, Jumbo, Rotary Club Utrecht International, Portaal, Mitros, 
Bo-ex, Urgent Uizendbureau, I-did, Movisie, Refugee Talent Hub, Liander, Niod.

Onderwijs Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Erasmus 
University College, VU, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van 
Amsterdam, ROC Midden Nederland, Artez, HKU, ABC Mansveltschool (sociaal 
team), Studium Generale Utrecht, ISK Amsterdam

Maatschappelijke en 
religieuze organisaties

Sportbedrijf Drachten, Sportbedrijf Arnhem, Vrijwilligerscentrale (in alle steden), 
Humanitas, Rode Kruis, Vrijwilligerscentrale (in alle steden), De Utrechtse 
Uitdaging, de Rotterdamse Uitdaging, Contour de Twern, House of Hospitality, 
Stem in de stad, Haagse Huiskamer, Humanity House, Haagse Helpers, Taal doet 
meer, Hoedje van Papier, Stichting Nieuw Thuis, Shelter Suit, Koninklijke Golfclub 
Wassenaar, Present Movement, ICF Veenendaal, Kerk en Vluchteling, SvS 
Acceptus, Humanitas, Ontmoetingscafe de Vrijheid, Goude verwelkomt Vluchte-
lingen, Libertum, Promen, Samen voor Goud, Sociaal team Gouda, Krimperwaard 
Intercultureel, Taalkoppels, Niod, Koetshuis, Pauluskerk, Stiching Vredeseducatie 
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Redactie
Margriet Stuurman
Bright Richards
Jan Pirot 
Nina Mijnheer

Vormgeving
Roger Peters, www.massiveatrack.nl

Fotocredits
Roel van de Berchelaer
Marijke Donath
New Dutch Connections
Het Zuidelijk Toneel

Contactgegevens
Bright Richards, Oprichter/Directeur
Tel.  06 516 142 62
bright@newdutchconnections.nl

www.newdutchconnections.nl
info@newdutchconnections.nl
Tel. algemeen  06 534 416 77

Facebook  www.facebook.com/NewDutchConnections
LinkedIn  linkedin.com/company/new-dutch-connections 
Twitter  twitter.com/NewDutchConnect

Bezoekadres NDC kantoor   
Godebaldkwartier 74 (Hoog Catharijne)
3511 DZ Utrecht

Postadres NDC kantoor 
Joseph Haydnlaan 79
3533 AC Utrecht
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I DO NOT KNOW 
WHERE MY FUTURE LIES, 

BUT I KNOW 
I HAVE A FUTURE.



I DO NOT KNOW 
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I HAVE A FUTURE.




