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Doorontwikkeling naar 2021-2024 
NDC heeft in de afgelopen 7 jaar substantiële ondersteuning gekregen vanuit het Europese Asiel, Migratie 
en Integratie Fonds (AMIF) om onze werkwijze verder te ontwikkelen. In september 2019 is deze 
ondersteuning weggevallen, waardoor er een nieuwe situatie is ontstaan. NDC heeft dit als een kans gezien 
om haar aanpak te versimpelen, haar administratieve lasten te verlichten, haar organisatie meer agile te 
maken en haar partners nog beter te betrekken bij haar aanbod. In deze aanvraag kijken we vooruit naar 
de plannen, uitdagingen en ontwikkelingen voor de komende jaren. 
 
We leggen minder nadruk op het ontwikkelen van vijf regionale ToekomstAcademies met personeel. In 
plaats daarvan focussen we op het lokaal verder ontwikkelen van de ToekomstAcademie Utrecht met 
satellietgroepen door heel Nederland, afhankelijk van de vraag. Daarnaast zullen de modules met bedrijven 
een meer landelijk/regionaal karakter krijgen en georganiseerd worden door een sterke corporate 
partnerships manager vanuit het hoofdkantoor van NDC in Utrecht. Het werven van de juiste kandidaten 
voor de modules zal natuurlijk nog steeds een sterk regionaal karakter hebben. In plaats van het organiseren 
van 24 modules, focussen we onszelf het komend jaren op de organisatie van 6 modules per jaar als vast 
aanbod en het faciliteren en financieren van flexibel aanbod. In de loop van deze beleidsperiode, wanneer 
we ons organisatiemodel verder ontwikkeld hebben, verwachten we het aantal modules uit te kunnen 
breiden. We organiseren ons slimmer, waardoor we het werk met minder mensen kunnen doen. 
 
NDC gaat verduurzamen door zich anders te organiseren en structureren. Speerpunten hierin zijn: 

• Focus op relatiemanagement met bedrijven en vrijwilligers. Door de focus op het behalen van 
resultaten voor AMIF zijn kansen blijven liggen in het relatiebeheer en behoud van partners en 
vrijwilligers. Hiervoor stelt NDC een community maker aan die zich richt op het beheer en behoud 
van deze relaties. Immers een vrijwilligers kan ambassadeur worden en een ambassadeur 
uiteindelijk donateur van NDC. In de werkwijze bij As I Left My Fathers House lag de focus in 
eerste instantie ook bij de community. Zonder netwerk die het project draagt, geen voorstelling. 
NDC wil terug naar deze methodiek waarbij het empoweren van vrijwilligers vooraan staat. Maar 
een module organiseren is kostbaarder dan een voorstelling. Vandaar het volgende speerpunt:  

• Diversificatie van onze financieringsbronnen: het gaat om een mix van gemeente, bedrijven, 
donaties en fondsen. Een sterk voorbeeld is de module met Jumbo in Utrecht. Jumbo betaalt 
een gedeelte van de module. Samen zijn we naar de gemeente gegaan en door de sterke 
samenwerking en de wil om te starten, draagt ook de gemeente Utrecht bij. Zo zijn we ook met 
onze partners Capgemini, Accenture en DLA Piper een experiment gestart waarbij we samen een 
benefiet evenement organiseren. Hiermee creëren we draagvlak in de organisatie en financieel 
draagvlak voor NDC. 

• Link met de Culturele tak van NDC versterken. NDC maakt professionele voorstellingen met een 
verbindende werking, waardoor de vrijwilligers en deelnemers zich enthousiast verbinden met 
elkaar en met NDC. De voorstelling The Bright Side Of Life wordt daardoor ook een integraal 
onderdeel van de ToekomstAcademie en onze werkwijze. Daarnaast beogen wij met theater en 
via bijeenkomsten, te inspireren en draagvlak te creëren bij betrokken burgers, gemeenten en bij 
het bedrijfsleven, om de continuïteit van NDC te waarborgen. 

 
We beseffen ons terdege dat deze vorm van verduurzamen een lange termijn proces is. Tegelijkertijd weten 
we dat relatiemanagement en het in beweging zetten van communities onze kracht is.  Op deze wijze 
kunnen we onze continuïteit waarborgen en zijn we minder afhankelijk van een of twee financiers. 
 
We wensen u veel plezier met het lezen van onze plannen.  
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Samenvatting 
New Dutch Connections (NDC) focust sinds 2004 op de sociale en economische 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.  
 
Asielzoekers staan te lang stil in hun ontwikkeling 
In Nederland krijgen asielzoekers een status op juridische gronden. Ben je ‘toegelaten’, ‘afgewezen’ of 
wacht je op een status? Dit label definieert wie ze zijn en hoe ze bejegend worden. Velen zien de juridische 
status als onderdeel van hun identiteit en dat belemmert hun ontwikkeling. Er wordt hen verteld dat ze niets 
mogen of kunnen, hun taak is af te wachten tot ze horen wat er met hen zal gebeuren. Door het ontbreken 
van een zinvolle dagbesteding verkeren ze (te) lang in een situatie van totale afhankelijkheid. Er wordt hen 
wel gevraagd naar de vluchtverhalen en de moeilijkheden die ze tegenkwamen onderweg naar Nederland, 
maar er wordt zelden gesproken over de kracht die ze nu bezitten om hun huidige situatie te beïnvloeden 
of wat zij kunnen bieden aan de samenleving en aan de wereld. De kans op (ooit) betaald werk is klein; 
Ongeveer een op de tien gevluchte mensen vindt en behoudt werk in Nederland. De meesten belanden in 
een uitkeringssituatie nadat ze horen dat ze in Nederland mogen blijven.  
 
NDC activeert 
In een soms jarenlange periode waarin het leven van jonge vluchtelingen stilstaat, zet NDC juist in beweging. 
Wachtend op status, op de uitslag van een procedure, op een huis, op toelating tot een opleiding… 
wachtend tot ze aan hun nieuwe toekomst kunnen beginnen. NDC haalt uit de wachtstand, zet in 
beweging, daagt uit en bevraagt: ‘Wat kan je? Wat wil je? Wat ga je doen?’ En dat is noodzakelijk. 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.  
 
Met theaterproducties en 6 leermodules per jaar 
De kracht van NDC is dat we de artistieke kracht hebben om verhalen van de (veer)kracht van vluchtelingen 
te laten beleven waardoor er een community rondom vluchtelingen wordt geïnitieerd of versterkt. Dit doen 
we o.a. met de theaterproducties As I Left My Fathers House (inmiddels al 400 keer gespeeld) en de 
theaterhit The Bright Side of Life. Vanuit deze voorstellingen ontstaan samenwerkingen met bedrijven en 
maatschappelijke organisaties om van betekenis te zijn voor de nieuwkomers. NDC werkt zo in heel 
Nederland via de zogenaamde ‘ToekomstAcademies’ met regionale trainingsprogramma’s in diverse 
sectoren. De leermodules duren 12 weken en organiseren we minimaal 6 keer per jaar. Tevens verbinden 
wij elke jongere met een ‘coach’ uit het bedrijfsleven of een ‘maatje’ uit het hoger onderwijs. Met elkaar 
creëren zij de empowering community rondom de jongeren. Ook verwijzen wij naar en bieden een 
vervolgaanbod, zoals vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken, stages en onderwijs, waarbij de talenten en 
passies van de jongeren steeds het uitgangspunt zijn.  
 
In deze aanvraag voor 2020-2021 leest u over onze ontwikkelpunten en plannen met als doel minimaal 
6 modules per jaar voor 300 nieuwkomers en 150 coaches of maatjes te organiseren. Ook leest u over 
onze plannen rondom de culturele producties The Bright Side of Life en Future Citizens.  
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1. Aanleiding 

In Nederland krijgen asielzoekers een status op juridische gronden. Ben je ‘toegelaten’, ‘afgewezen’ of 
wacht je op een status? Dit label definieert wie ze zijn en hoe ze bejegend worden. Velen zien de juridische 
status als onderdeel van hun identiteit en dat belemmert hun ontwikkeling. Er wordt hen verteld dat ze niets 
mogen of kunnen, hun taak is af te wachten tot ze horen wat er met hen zal gebeuren. Er is belangstelling 
voor de vluchtverhalen en de moeilijkheden die ze tegenkwamen onderweg, maar de kracht en talenten 
die de vluchtelingen bezitten wordt vaak niet gezien. Het kan maanden en soms jaren duren totdat een 
asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, en kan beginnen met inburgering.  
 
Integratie is een maatschappelijke investering die zichzelf terugverdient. En het is bekend dat een groot 
deel van asielzoekers in Nederland zal blijven, zoals die uit Syrië en Eritrea. 
 
Niets doen maakt apathisch en remt later bij het vinden van een baan 
Door het ontbreken van een zinvolle dagbesteding verkeren ze (te) lang in een situatie van totale 
afhankelijkheid.  Uit een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken blijkt dat ‘het 
gedwongen nietsdoen’ de psychische gezondheid schaadt, apathisch maakt en gevoel van eigenwaarde 
wegneemt. Asielzoekers hebben door het lange wachten, het eindeloze nietsdoen en de vele tegenslagen 
vaak een totaal inactieve, lethargische levenshouding gekregen. 
Als mensen te lang niet bezig zijn met hun talentontwikkeling, is het heel lastig om weer op gang te komen. 
Voor de vluchtelingen die uiteindelijk een verblijfvergunning krijgen is het dan heel moeilijk een baan te 
vinden. Slechts 1 op de 10 lukt dat.  
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/16/11-procent-van-statushouders-heeft-werk 

 
Eenzaam 
De eerste periode van een verblijf in een AZC gaat vaak gepaard met eenzaamheid en zorgen. Het verblijf 
in een AZC is troosteloos; dat lange wachten en niets mogen doen. Ze missen hun familie en verlangen 
naar contact met andere mensen om uit die spiraal bevrijd te raken. De meeste vluchtelingen willen graag 
meer contact met Nederlanders. Ze worden echter afgeschermd, wonend in een AZC en spreken meestal 
geen Nederlands. Er zijn maar weinig situaties of plekken waar bewoners Nederlanders kunnen ontmoeten. 
Sommigen lukt het, via de kerk, door vrijwilligerswerk te doen buiten het AZC en door de contacten met 
vrijwilligers op het AZC. 

Ruim 22.000 vluchtelingen verblijven nu in de opvang in Nederland. Mensen uit landen zoals, Eritrea, Syrie Iran en Irak 
waar het thuisland zo gevaarlijk is dat ze besloten hebben huis en haard te verlaten. Ook zijn er vluchtelingen die een 
gegronde vrees hebben voor vervolging in thuisland om bijvoorbeeld seksuele geaardheid, godsdienstige of politieke 
redenen.  
 
Van deze 22.000 personen zijn een kleine 2500 jeugdigen tot 18 jaar waarvan zo’n 750 hier zonder ouders verblijven 
(AMVers). Daarnaast zijn er 12000 vluchtelingen in de leeftijdscategorie van 18 t/m 40 jaar. 15 tot 20% van de 
bewoners zijn leerplichtige kinderen. Bronnen: COA en Vluchtelingenwerk 
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2. Achtergrond en positie NDC 

New Dutch Connections (NDC) is een landelijke organisatie die sinds 2004 vluchtelingen effectief helpt zijn 
of haar talenten te ontwikkelen. Dat doen wij door leermodules te ontwikkelen waaraan de jonge vluchteling 
mogen deelnemen. Daarnaast bieden wij hen een netwerk aan. Wij hebben dat al voor meer dan duizend 
vluchtelingen mogen doen.  
 
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 vluchtelingen 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 achtergrond. 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 om draagvlak voor de vluchtelingen te vergroten en om uit het 
publiek (potentiële) coaches en maatjes te werven.  
 

 
Focus op jonge vluchtelingen 
Onze focus ligt op jonge vluchtelingen tot ongeveer 30 jaar. Wij vinden dat ongeacht de juridische status, 
iedere jonge vluchteling actief bezig moet zijn met zijn of haar talentontwikkeling en met het verwezenlijken 
van zijn/haar toekomstdromen. Wij hanteren geen strenge leeftijdsgrens; dus gemotiveerde vluchtelingen 
die ouder zijn dan 30 jaar mogen ook deelnemen aan onze activiteiten. 
 
Ongeacht de status of opleiding 
Dit versterkt de diversiteit van het aanbod. NDC is de enige partij die aanbod creëert voor vluchtelingen 
zonder status. Naast asielzoekers en uitgeprocedeerden mogen (soms1) ook statushouders gebruik maken 
van onze programma’s, daarin is NDC uniek. Onze doelgroep is idealiter dus heel breed.  
Veel organisaties zoals New Bees, Hack the Future of UAF zetten zich in voor een beter perspectief 
(toetreding naar werk) voor vluchtelingen. Zij zijn gefocust op statushouders en zijn activiteiten meer 

 
 
1 In sommige steden zoals in Utrecht krijgen we steun van de gemeente zodat ook statushouders aan onze 
leermodules mee kunnen doen. 

Bright Richards, mede-oprichter van NDC, heeft door zijn theateractiviteiten veel grote 
bedrijven, zoals Accenture, Arcadis, DLA Piper, Phillips, Bam en ProRail, langdurig aan 
zich weten te binden. Bright heeft de gave om bedrijven te overtuigen zich in te zetten 
voor de vluchtelingen en is mede door zijn vluchtelingenachtergrond een inspirator voor 
velen. Bright is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leermodules en bij de 
werving van de bedrijven. 



 
 

 
 
7 
 
 

gestuurd door arbeidsschaarste. Zij lijken meer interesse te tonen in 
de hoger opgeleiden. NDC zet zich ook in voor de talentontwikkeling 

van laaggeletterden. 
 
Positieve benadering werkt effectief 
NDC ziet vluchtelingen als ondernemende mensen met talenten, vindt hen niet zielig of kansloos. NDC ziet 
juist de potentie en benadrukt dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, ook al lijkt dat in eerste 
instantie niet mogelijk. Volgens vele overheidsinstanties focussen wij ons op een moeilijk te mobiliseren 
doelgroep maar we zijn er bewezen goed in. Als bijna de enige organisatie slagen wij er wel in om deze 
lastige doelgroep te bereiken en te activeren. 

 
Iedere vluchteling krijgt een coach of maatje 
Zonder ontmoeting geen netwerk en zonder netwerk weinig kans op economische zelfstandigheid. NDC 
onderscheidt zich door de vluchtelingen binnen de ToekomstAcademie in contact te brengen met mensen 
die hen verder kunnen helpen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Iedere deelnemende 
vluchteling krijgt een coach of een maatje toegewezen die de vluchteling ondersteunt bij zijn/ haar 
ontwikkeling door hun eigen netwerk in te zetten. Wekelijks wordt er afgesproken om bijvoorbeeld samen 
een open dag te bezoeken of iets sociaals te ondernemen. De coach heeft meer ervaring op de 
arbeidsmarkt met een groter netwerk en neemt meer de mentorrol op zich. Het maatje is vaak een student 
en toont de jongere zijn/haar studentenwereld. 
 

 
Samen met bedrijven 
Sinds 2016 zijn wij begonnen om onze activiteiten te organiseren in samenwerking met bedrijven. Dit is 
bijzonder, er zijn weinig organisaties die dat daadwerkelijk lukt, zeker niet in combinatie met onze ‘moeilijke’ 
doelgroepen. Een overzicht van onze partners vindt u in bijlage 4.  
 
Wij zijn politiek neutraal en onze relatie is gelijkwaardig 
NDC is politiek neutraal, dat wil zeggen dat NDC geen politieke uitspraken doet rondom het opvangmodel 
en asielzaken. NDC gaat een gelijkwaardige relatie aan en stelt de vraag: ‘wie ben je, wat kan je, wat heb 
je te bieden’?  Door die 'andere’ rol en benadering - weg uit enkel en alleen het juridische systeem - voelen 
vluchtelingen zich veilig(er) en vertellen vaak over zaken die hen bezighouden maar die zij niet aan de 
ketenpartners vertellen. NDC heeft daarmee toegang tot bewoners en kan een andere plek bieden voor 
een ander verhaal, met ander gedrag.  

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. 
 

Veel organisaties richten zich op kinderen, niet zozeer op jongeren. NDC sluit niet uit, ook laagopgeleiden 
krijgen kansen. NDC heeft groot netwerk van bedrijven en wordt geleid door Bright Richards, inspirator 
omdat hij zelf ook ooit gevlucht is uit Liberia. BSOL inspireert en verbindt; en werkt versterkend bij 
netwerkvorming van bedrijven, coaches en maatjes. 
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3. Wat hebben wij al gedaan 
Met grote bezieling hebben wij sinds 2004 al meer dan duizend vluchtelingen begeleid, empowered, 
geactiveerd. Door te activeren tijdens de periode in de opvang is hun kans op werk na verkrijgen van status 
aanzienlijk vergroot en/of toe geleid naar werk, stage of werkervaringsplek.  Zie ook bijlage 3. 

 
Wij doen dit door samen te werken met partners in de vreemdelingenketen zoals Vluchtelingenwerk, COA, 
UAF, Hack the Future, Refugee Talenthub en natuurlijk met de gemeenten en bedrijven. Alle partners vindt 
u in bijlage 4. 
 

4. Wat wij graag willen  
Graag willen wij dit blijven doen. Komende 4 jaar, willen wij 6 leermodules per jaar voor 25 vluchtelingen 
per module organiseren. Elke deelnemer krijgt een (meestal langdurig) netwerk van coach of maatje en 
vinden door deelname gemakkelijker werk, stage of werkervaringsplek. 150 deelnemers per jaar, 150 
coaches of maatjes, minimaal 6 modules, als vast aanbod. Daarnaast willen we, als de financiën en 
partnerschappen het toelaten, flexibel aanbod creëren. Van de asielzoekers die uiteindelijk een 
verblijfsvergunning krijgen schatten wij dat 50% daarvan uiteindelijke uitstroomt naar een leerwerkplek 
/stage/ opleiding /werk).  
 

5. Hoe wij dit willen doen 
Voor elke vluchteling een passend aanbod: leermodules van 12 weken 
Per ToekomstAcademie wordt er lokaal naar bedrijven en maatschappelijke instanties gezocht om samen 
een leermodule te ontwikkelen. Een module duurt meestal 12 weken. Het programma bestaat uit 
workshops, bedrijfsbezoeken, ondersteuning door maatjes en coaches, en bijeenkomsten. De workshops 
bestaan uit zowel softskills lessen door NDC en hardskills lessen door de samenwerkingspartner. De 
softskills lessen komen voort uit de OIET-methodiek, hierbij wordt ingegaan op interculturele vaardigheden, 
personal branding en personal marketing. De Nederlandse gebruiken, normen en waarden in Nederland 
en worden presentatietechnieken geoefend met de vluchtelingen. Tijdens de hard skills lessen krijgen de 
vluchtelingen les van de leermeesters van de samenwerkingspartner. 
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Softskills  
De softskills trainingen geeft NDC zelf. NDC ontwikkelde jaren geleden de effectieve empowerment 
methodiek ‘Ondernemen In Je Eigen Toekomst’ (OIET). Daarin staat centraal dat de vluchtelingen opnieuw 
in zichzelf gaan geloven. De vluchtelingen 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.  
Met deze innovatieve methodiek won NDC in 2015 de Appeltjes van Oranje-prijs. 
 

 
 
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, Welzijn & Sport 
• Business, Horeca & Detailhandel 
• Kunst en Cultuur 
• Techniek 

Nota bene: De FED Asiel België zet ook onze OIET training in om vluchtelingen en ook uitgeprocedeerden 
te activeren! 
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In leermodules van 12 weken maken de vluchtelingen kennis met 
vakexperts 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. Hardskill-trainingen in samenwerking 
met (inter)nationaal opererende bedrijven en organisaties, gecombineerd met stages en bedrijfsbezoeken. 
De bedrijven waarmee wij hier in samenwerken zijn: ABN Amro, Salesforce, Accenture, Trivago, DLA Piper 
Global Law Firm, Arcadis en Accenture. Via deze en ook lokale bedrijven, 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. Een 
overzicht van alle partners vindt u in bijlage 4. 
 
Afhankelijk van de financiële ruimte zal begin 2020 duidelijk worden hoeveel modules we kunnen gaan 
uitvoeren. Onder anderen de volgende modules zijn voor 2020 in voorbereiding: 
 
1. Module Werken met ICT i.s.m. Accenture, Axians en Capgemini 
In de Module ‘werken met ICT’, ontdekken vluchtelingen hun (ICT) talenten en krijgen ruimte deze verder 
te ontwikkelen. De zelfredzaamheid van de vluchtelingen wordt vergroot door het aanbieden van 
lesprogramma’s over praktische ICT vaardigheden, maar ook leren zij programmeren zoals met Python. 
Tevens zullen vluchtelingen ontdekken wat zij binnen het vakgebied ICT aantrekkelijk vinden en wat ervoor 
nodig is om ICT-er in Nederland te worden. NDC heeft in de afgelopen jaren regelmatig modules i.s.m. 
Accenture en Capgemini georganiseerd, waar vluchtelingen met een ICT achtergrond kennismaken met 
de ICT (advies) praktijk in Nederland.  
 
2. Module Woningbouw i.s.m. met Portaal, Mitros en Bo-ex 
Voor vluchtelingen met een affiniteit voor techniek zoals elektra, loodgieterswerk en schilderen, organiseren 
wij i.s.m. Portaal, Mitros en Bo-ex (en de technische dienst van woningbouwcorporaties) een module die 
ook toeleidend is naar werk. In 2018 was deze module een groot succes en 2020 willen we deze 
samenwerking hervatten. Zeker omdat deze woningbouwcorporaties ervaring hebben in het begeleiden 
van moeilijke doelgroepen en 25% van de deelnemers heeft een werkervaringsplek gekregen 
 
3. Module Werken in de Retail, i.s.m. Jumbo. Voor jonge vluchtelingen zoals AMV-ers die moeite hebben 
om financieel zelfredzaam te zijn zoeken wij de samenwerking op met bijvoorbeeld supermarkten en 
retailers. Er zijn oriënterende gesprekken met Jumbo om samen deze module te ontwikkelen. Het 
werkgeversservicepunt werkt hierin mee zodat het ook gekoppeld kan worden met inburgering.  
 
4.  Module EHBO-Zorg. Na het succes in 2017 en 2019 willen wij in 2020 nogmaals de EHBO module 
i.s.m. het Rode Kruis organiseren.  Deelnemers worden opgeleid tot EHBO hulpverlener voor evenementen 
van het Rode Kruis en kunnen daarna makkelijker doorstromen naar baantjes in de zorg. De module was 
in 2017 enorm populair: de klas was helemaal vol en deelnemers waren zeer gemotiveerd om hun EHBO 
diploma te behalen.  
 
5. Module Werken als Engineer i.s.m. Arcadis. In 2019 heeft NDC samen met Arcadis en GAK een 
werkmethode ontwikkeld om vluchtelingen die een werkervaringsplaats hebben gekregen langdurig aan 
zich te verbinden. En heeft tot doelstelling 10 werkervaringsplekken en 5 langdurige arbeidscontracten. De 
verwachting is dat NDC samen met Arcadis deze module nogmaals zal organiseren. En dat we deze 
werkmethode ook naar andere sectoren brengen.  
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6. Module Kringloop i.s.m. branchevereniging Kringloopwinkels. 
In Leeuwarden hebben wij in 2018 met succes de eerste pilot gehad van de module ‘Kringloop’. 
Vluchtelingen volgden lessen over het ‘concept Kringloop’, over Waarde Herkenning en over 
verkoop/klantgerichtheid. De lessen werden gegeven door ‘hotshots’ uit de retailwereld. Daarna werden 
de vluchtelingen gematched aan coaches (uit de kringloopwinkels) en aan maatjes.  Daarna mochten de 
vluchtelingen verder leren tijdens hun stage in de lokale Kringloopwinkels. Deze succesvolle module willen 
we in 2020 in Utrecht laten plaatsvinden i.s.m. met de kringloopwinkels in Utrecht. 
 
7. Module Know Your Rights i.s.m. DLA Piper 
In deze module krijgen de deelnemers een introductie in het Nederlands recht in verschillende 
rechtsgebieden en rechtssysteem. Deze module is een succes en wordt door heel Europa uitgevoerd door 
DLA Piper. Het is zeer empowerend voor de deelnemers. 
 
8. Module Werken in de Financiële Sector i.s.m. Deloitte 
In de module Finance en consultancy leren de deelnemers over de Nederlandse en Europese 
bedrijfscultuur, personal branding en marketing. Maar ook leren de deelnemers de Financiële sector kennen 
doordat de verschillende afdelingen van Deloitte zijn betrokken bij deze module. Door het succes willen we 
deze module in 2020 herhalen.  
 
9. Module Kunst & Cultuur Future Citizens 
Er waren meerdere Kunst en Cultuur modules met meerdere theatergezelschappen zoals met het Noord-
Nederlands Toneel in Groningen, Het Zuidelijk Toneel in Tilburg, Zina Platform/Adelheid Roosen in Utrecht 
en met Maas theater en dans, Theater Rotterdam en er waren meerdere Kunst en Cultuurmodules in 
Arnhem. Komend jaar brengen we de kunst en cultuurmodules naar een volgend level met Future Citizens 
waarbij we steeds toewerken naar een productie. 
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Meer over Future Citizens: 
Ieder mens heeft een verhaal te vertellen. Verhalen zijn krachtige middelen om mensen emotioneel met 
elkaar te verbinden. Het project Future Citizens is een reeks van 12 workshops waarin vluchtelingen zichzelf 
leren presenteren in een theatrale vorm (muziek, dans, toneel, beeldende kunst). Waarin zij hun 
ambities tonen om een nieuwe start te maken in een nieuwe wereld, in een nieuwe cultuur. Deelnemers 
worden gekoppeld aan een coach of maatje uit de wijk die hun gaat helpen een netwerk om zich heen te 
bouwen. Dit kan hen helpen stappen te zetten richting hun nieuwe toekomst. In Utrecht zijn de eerste 
stappen gezet met deze werkwijze. De focus ligt in Utrecht op het betrekken van de wijk. In 2020 wil NDC 
met name aanwezig zijn in wijken waarin we samenwerken met wijkbureaus.  
 
Future Citizens overstijgt het discipline kunst en cultuur. Zo wil het wijkbureau in de wijk Overvecht de 
module ‘Werken in de Woningbouw’ faciliteren. In de andere vier wijken wil NDC de vluchtelingen een 
gezicht geven, koppelen aan wijkbewoners en zo de sociale cohesie bevorderen.  
 

 
 
Theatrale start voor de netwerkvorming 
Iedere module starten wij idealiter met een theatrale voorstelling zoals The Bright Side of Life, waarbij 
buurtgenoten, bedrijven met zijn medewerkers en onderwijsinstellingen met zijn 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. En zo werven wij de coaches en maatjes uit het publiek.    
       



 
 

 
 
13 
 
 

 
 
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 
ondersteunt bij zijn/haar ontwikkeling door hun eigen professionele en sociale netwerk in te zetten. Maatjes 
zijn vaak studenten en coaches zijn vaak mensen uit het bedrijfsleven uit 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.  
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Samenwerking partners  
 
Met COA werken we nu landelijk samen  
Voor elke module doet COA mede de werving van deelnemers in de opvang.  
In 2020 werkt NDC samen met COA voor het AMIF project ‘Rolmodellen’ bij alle opvanglocaties in het land. 
De doelstelling van het project is alumni van de ToekomstAcademie in te zetten als vrijwilligers bij de 
empowerment van mensen in de opvang. Daarnaast werken we samen met Refugee Talenthub. Samen 
organiseren we Meet&Greet avonden met als doel bedrijven zoals Arcadis, Accenture en TenneT in 
aanraking te laten komen met deelnemers uit een bepaalde sector.  
 
Daarnaast gaat NDC met deze partners samen door de inzet van theater (zoals The Bright Side of Life of 
Future Citizens) meer bedrijven en onderwijsinstellingen bij de empowerment/employment van 
nieuwkomers betrekken. 
 
Samenwerking met Vluchtelingenwerk 
NDC werkt momenteel mee aan twee projecten van Vluchtelingenwerk, namelijk: Europassie en Met 
opgeheven hoofd. Europassie is gericht op jongeren en leren omgaan met geld en met opgeheven is een 
terugkeer project. In beide projecten fungeert NDC als onderaannemer en werken wij integraal samen. 
NDC vanuit haar kennis en expertise in werken met vluchtelingen jongeren en communities waaronder het 
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en het inzetten van theater, ondernemerschap en events als 
empowering tools. 
 
In 2020 en 2021 gaat NDC met Vluchtelingenwerk nauw samenwerken binnen hun projecten VIP en 
Arbeidsparticipatie. Daarin gaan weer samen krachten bundelen in de empowerment en Employment 
trajecten zo ook theater voorstellingen van New Dutch Connections 
 
Kunsten plan 2021 t/m 2024 
NDC is naast een sociale maatschappelijke organisatie ook een kunstorganisatie. NDC is een van de 
weinige professionele kunstorganisaties die zich focust op vraagstukken rondom vluchtelingen en dat inzet 
om bruggen te bouwen tussen doelgroepen die elkaar bijna nooit ontmoetten en communities die elkaar 
nauwelijks tegenkomen. Uniek aan NDC is dat wij niet alleen kunst maken om mensen uit te nodigen zich 
te verbinden met de vreemde ander. Maar middels onze modules bieden wij een follow-up en 
handelingsperspectief waardoor de impuls continuïteit krijgt. 
 
Reorganisatie, verduurzaming, zakelijke leiding  
NDC realiseert zich dat hoewel ze mooi werk doen, ze financieel kwetsbaar zijn. De complexheid van NDC 
is dat wij aan de enerzijds een kunstorganisatie zijn en anderzijds een sociaal maatschappelijke organisatie. 
Samen met de raad van toezicht zou volgend jaar gezocht worden naar zakelijke leider / bestuurder die bij 
beide profielen past en die de opdracht vooral heeft middelen te zoeken bij de Rijksoverheid en gemeente 
voor de activiteiten van New Dutch Connections. NDC heeft nu 5 jaar samenwerking met Gemeente Utrecht 
en is dit jaar begonnen met de Gemeente Tilburg. Diverse gemeentes zijn geïnteresseerd in de werkwijze 
en aanpak van NDC maar door het uitvallen van twee belangrijke medewerkers van NDC hadden deze 
geen vervolg gekregen. De komende periode zullen wij daarop focussen. 
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6. Waar wij de leermodules willen organiseren 
 
In Utrecht zit onze thuisbasis en vanuit hier ondersteunen we diverse satelliet groepen met het opzetten 
van modules, naar gelang de behoefte en samenwerkingspartner. De AZC’s waarmee we samenwerken 
zijn de volgende: 
 
TA Noord:  1) Assen   
  2) Drachten  
  3) Burgum  
TA Oost: 4) Almelo 
  5) Zutphen 
TA Midden 6) Utrecht  
  7) Leersum 
  8) Amsterdam 
  9) Almere 
TA Zuid 10) Oisterwijk 
  11) Gilze Rijen  
TA West 12) Rotterdam  
  13) Rijswijk 
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Iedere leermodule begint met de theatervoorstelling ‘The Bright Side of Life’. Deze wordt ingezet voor 
werving van vrijwilligers, bedrijven en instellingen.  
 

Onze benadering is positief. De ervaring leert dat deze benadering succesvoller is dan te werken 
vanuit een probleem.  
 

NDC gaat uit van de vragen: wie ben je, wat kan je, wat wil je? De zelfredzaamheid vergroten door 
talenten te ontwikkelen en ruimte voor passie te creëren.  
Waar de toekomst ligt is niet perse relevant. 
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7. Planning en organisatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<   A  ><    B    ><   C     > 
Iedere module heeft zijn eigen unieke eigenschappen waardoor ze qua planning van elkaar afwijken. Soms 
werken we met een partner die een lange beslissingstijd neemt, vaak ook niet. De planning van een module 
ziet er gemiddeld genomen als volgt uit: 
 
A Voorbereidingsfase (3 tot 6 maanden) 
Voordat een module start vindt er inventarisatie plaats over welke soort modules het beste bijdraagt aan 
talentonwikkeling van de lokale vluchtelingen populatie. Zijn ze het meest geholpen met een empowerende 
OIET of kunnen ze al aan de slag met een techniek of zorg module? Wij hebben ervaring hierin, veel modules 
zijn al uitgeprobeerd, dus kunnen wij vaak al snel starten met het zoeken naar partners. Er vinden 
verkennende gesprekken plaats met bedrijven en/of maatschappelijke organisaties. Als er besloten wordt 
om samen door te gaan (vaak vallen ideeën ook af) dan worden de afspraken contractueel vastgelegd en 
wordt de inhoud van de lessen bepaald. Voor de werving van de coaches en maatjes wordt een 
theatervoorstelling van BSOL ingezet. En de vluchtelingen worden geworven in de nabijgelegen AZC’s. Ze 
krijgen allemaal een intake gesprek zodat we een goede inschatting kunnen maken of ze voldoen aan de 
criteria om aan de module te kunnen deelnemen. Soms is er bijvoorbeeld een bepaalde 
vooropleiding/achtergrond (uit land van herkomst) of niveau van de Nederlandse of Engelse taal gewenst.  
 
B De uitrol van de module 12 weken  
Alle coaches en maatjes worden getraind, de module gaat van start, er vinden wekelijks 2-3 uur 12 x 
Softskills trainingen/hardskills trainingen plaats, er is een feestelijke matching tussen de vluchtelingen en de 
coaches/maatjes. De module eindigt met eindpresentaties van de deelnemers waarbij publiek (bedrijven, 
coaches, maatjes, familie en vrienden) wordt uitgenodigd.  
 
C een passend vervolgaanbod.  
De module is gestopt maar het contact met de coaches en maatjes blijft. Zij blijven ondersteunen waar 
nodig. Er wordt gekeken naar een vervolgaanbod zodat de geactiveerde jongere volgende stappen kan 
maken. Ook willen we focussen op vasthouden/nazorg van de vrijwilligers voor evt inzet in een 
vervolgmodule. 
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8. Teams NDC 

De ToekomstAcademies hebben elk een eigen projectleider en worden bijgestaan door medewerkers van 
het landelijke kantoor. Binnen het team zijn ook een aantal ex-vluchtelingen. Zij blinken uit in het gemakkelijk 
contact maken met de doelgroep en weten als ervaringsdeskundige goed wat de deelnemers nodig 
hebben om verder te komen.  
 
Uitgelicht: 

 
Vrijwilligers 
NDC kan niet bestaan zonder de enorme inzet van alle vrijwilligers en stagiaires. Alle coaches, maatjes en 
super coaches zijn onmisbaar en dragen enorm bij aan de talentontwikkeling van onze jongeren. Ook zijn 
er altijd een aantal vrijwilligers, vaak ook alumni van de leermodules. Zij helpen op kantoor met diverse 
werkzaamheden zoals de administratie. En er zijn altijd veel stagiaires voor NDC aan het werk: er zijn goede 
banden met de verschillende hogescholen, met name met de opleiding Ergotherapie maar ook Marketing 
& Communicatie en Kunst & Economie.  
 
 

 
 
 

Babah Tarawally organiseert de modules samen met de bedrijven.  Babah is zelf 
ooit gevlucht uit Sierra Leone en is het levende bewijs van dat als je hard werkt en 
in jezelf gelooft je veel in Nederland kan bereiken. Babah is een grote inspirator voor 
Afrikaanse vluchtelingen. Babah is een geweldige empowerment en soft skills  
trainer en is ervaringsdeskundig over integratie en multiculturele problemen in 
Nederland. 

Saron Tesfahuney (zelf oorspronkelijk uit Eritrea en ex-deelneemster van een OIET 
module) is trainster voor modules voor jonge Eritrese meiden. Zij is 
ervaringsdeskundige en staat dichtbij de meiden en hun belevingswereld en spreekt 
hun taal. Ze heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Saron was daarbij ook een van 
de eerste deelnemers aan de OIET-training en weet dus als geen ander wat de 
jongeren nodig hebben. 

Siriki Diarrasouba, ooit deelnemer van een NDC module is sinds 2017 de drijvende 
kracht achter de ToekomstAcademie Noord-Nederland: ‘Ik heb altijd één advies. Kijk 
niet waar je bent, maar kijk naar je toekomst. Die toekomst kun je niet bouwen zonder 
motivatie. Als je geen motivatie hebt, is het voor een ander moeilijk om jou te helpen. 
Je moet laten zien dat je het wilt. Motivatie, motivatie, motivatie. Ziooozi!’ 
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9. Verwachte resultaten  

Wij bieden nieuwkomers leermodules gericht op softskills en hardskills, die leiden tot empowerment en 
activatie. Empowerment en activatie is nodig, zowel voor een volwaardiger 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 toekomstplan. Waar ook ter wereld, dus 
ook als blijkt dat je niet in Nederland mag blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Effecten van onze leermodules voor de 150 geactiveerde nieuwkomers per jaar: 
• Zij weten na afloop van deelname van de module beter wat ze wel/niet kunnen/willen. 
• Zij hebben softskills en hardskills geleerd. 
• Zij hebben een netwerk gekregen via de 300 coaches of maatjes die hen helpen om verdere stappen 

te maken. De coaches en maatjes helpen hen om Nederlands verder te verbeteren en om een 
stage/leerwerkplek/baan te vinden. 

• De vluchtelingen leren hoe ze iets kunnen toevoegen aan de maatschappij. 
• De vluchtelingen staan weer gepassioneerd in het leven, ondanks hun pijnlijke verleden en 

onzekerheden. 
• De vluchtelingen leren de stempel ‘vluchteling’ af te werpen. 
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10. Evaluatie en impactmeting 

Bij elke module vinden evaluaties en metingen plaats.  
Bij New Dutch Connections evalueren we onze activiteiten continu en meten de impact. Iedere jongere 
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 samenwerkingspartner 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 begeleiding vanuit NDC erg prettig vonden: “NDC gelooft in je talenten”. 
Ook de samenwerking 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 deelnemers 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- 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. Impactmeting: 
https://www.newdutchconnections.nl/wp-content/uploads/2018/06/rapport-impactmeting-kortere-
versie.pdf 
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11. Hoe wij communiceren  

NDC heeft een uitgebreid netwerk van vluchtelingen, vrijwilligers en partners. Dit netwerk blijven we continu 
uitbreiden via on- en offline campagnes. De belangrijkste communicatiedoelen van New Dutch Connections 
zijn: 
 

• Vinden en verbinden van nieuwe deelnemers voor de leermodules. 
• Vinden en verbinden van coaches en maatjes voor de deelnemers. 
• Vinden en verbinden van partners. 
• Algehele naamsbekendheid van New Dutch Connections en lokale ToekomstAcademies. 

 
Offline campagne 
 
Persoonlijk contact en vrijwilligersmanagement 
Wij hebben geleerd dat persoonlijk contact de meest effectieve manier is om nieuwe deelnemers en 
vrijwilligers te werven. De medewerkers van de TA Utrecht kennen de deelnemers bij gezicht en bij naam 
en onderhouden goed contact met hen, ook wanneer een module is afgelopen. Daarnaast is er een sterk 
team van projectmedewerkers met als belangrijkste taak het werven van deelnemers en vrijwilligers. Door 
het geven van gerichte presentaties in woongemeenschappen, op hogescholen en universiteiten, bij studie- 
en studentenverenigingen, op AZC’s en in wijkhuizen worden potentiële vrijwilligers geënthousiasmeerd en 
geactiveerd om hun steentje bij te dragen. Daarnaast hangen op deze (en andere) locaties ook posters en 
flyers. In Utrecht wordt daarbij elke maandagavond de eetavond georganiseerd, waar vluchtelingen en 
vrijwilligers gratis kunnen aanschuiven om te eten en elkaar en NDC beter te leren kennen. 
 

 
 
Performances 
Naast de activiteiten binnen de ToekomstAcademie weet NDC draagvlak te creëren middels multiculturele 
theatervoorstellingen waarin NDC medeoprichter Bright Richards een hoofdrol speelt. De voorstelling As I 
Left My Father’s House wordt al zes jaar succesvol opgevoerd in theaters, moskeeën, synagogen, 
buurthuizen en kerken door het hele land en vanaf maart 2018 is de tour van de voorstelling The Bright 
Side of Life gestart. Bright Richards is tevens een veelgevraagd spreker bij uiteenlopende gelegenheden, 
zoals BiD-Challenge, Ministerie van Buitenlandse Zaken en TEDxUtrecht. Ook geeft hij previews van The 
Bright Side of Life bij bedrijven en instellingen om zo nieuwe samenwerkingen en nog meer draagvlak te 
creëren. 
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Hoe groter het aantal modules, des te meer vrijwilligers wij nodig hebben. De werving van coaches doen 
wij meestal gericht bij de bedrijven waarmee wij samen de module ontwikkelen. Dit doen wij bijvoorbeeld 
intern tijdens lunchlezingen en performances. Of tijdens gastlessen bij de onderwijsinstellingen als het 
maatjes-werving betreft. Ook bij Serviceclubs worden wij vaak uitgenodigd om een performance te doen 
en zo creëren wij een visvijver voor coaches en maatjes en draagvlak voor onze vluchtelingen. 
 
PR 
Bright Richards wordt geregeld geïnterviewd voor lokale en landelijke geschreven media en is vaste gast 
bij het programma ‘U in de stad’ van RTV Utrecht. Daarnaast is hij veelgevraagd spreker en dagvoorzitter 
op uiteenlopende congressen en evenementen en ontving hij in 2017 de Gieskes- Strijbis Podiumprijs- de 
grootste podiumprijs van ons land- voor zijn verdiensten als theatermaker. Vanuit zowel het landelijke 
bureau, als vanuit de lokale ToekomstAcademies, worden geregeld persberichten verzonden over het werk 
van NDC. Er wordt, onder andere door grotere inzet van storytelling, meer focus gelegd op free publicity 
en influencer marketing. 
 
Online campagne #IAMACONNECTOR 
Hoe meer modules gestart worden, hoe meer deelnemers en vrijwilligers nodig zijn. Met name om 
vrijwilligers (coaches en maatjes) te werven hebben wij de campagne: #IAMACONNECTOR. Dit staat 
prominent op al onze uitingen.  
 
NDC heeft een goed bezochte website en is actief op Facebook, LinkedIn en Twitter. Iedere 
ToekomstAcademie heeft een eigen Facebookpagina om de lokale binding te versterken en updates, 
evenementen en oproepen te delen. In Utrecht heeft deze ruim 1.000 volgers. De landelijke 
Facebookpagina heeft met 5.500 volgers een relatief grote zichtbaarheid. Daarnaast bereikt NDC via een 
maandelijkse nieuwsbrief ruim 6.800 geïnteresseerden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Wat ik aan positieve informatie, energie en feedback heb gekregen 
wil ik ook aan andere mensen geven.’ 
– Abdul Rahman Helani liep stage bij NDC en werkt nu als engineer 
bij het ICT-bedrijf Axians 
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12. Aanvraag & dekking 

 
Graag willen wij vanaf 1 januari 2021 jaarlijks 6 leermodules organiseren waaraan 25 deelnemers per 
leermodule meedoen. De kosten per deelnemer zijn € 2145. De planning is om in het voorjaar van elk jaar 
3 modules te organiseren en 3 in het najaar.  
 
Vastgestelde standaard begroting 2021 
Module van 6 maanden voor 
25 deelnemers            1 module 6 modules 
Programmamanager 0,4 fte 6 maanden € 6.000 € 14.832 € 88.992 
Projectmedewerker 0,4 fte 6 maanden € 3.500 € 8.652 € 51.912 
Landelijk kantoor 0,4 fte 6 maanden € 3.125 € 7.725 € 46.350 
Subtotaal           € 31.209 € 187.254 
Trainer softskills 0,2 fte 3 maanden € 4.150 € 2.565 € 15.388 
Trainer hardskills 2 docenten 1 malig € 225 € 450 € 2.700 
Trainingsmateriaal 25 deeln/vrijw 1 pakket € 10 € 250 € 1.500 
Coaches/maatjes  25 vrijwilligers 1 malig € 75 € 1.875 € 11.250 
Vrijwilligers/stagiares 4 vrijwilligers 3 maanden € 150 € 1.800 € 10.800 
Subtotaal           € 6.940 € 41.638 
Huisvesting      14 dagen € 100 € 1.400 € 8.400 
Catering 25 deelnemer 12 weken € 2 € 450 € 2.700 
Catering evenementen     2 events € 150 € 300 € 1.800 
Subtotaal           € 2.150 € 12.900 
Transport- en reiskosten     6 maanden € 600 € 3.764 € 23.568 
Subtotaal           € 3.764 € 22.584 
Theatervoorstelling 1 voorstelling     € 3.500 € 3.500 € 21.000 
Filmen     20 uur € 50 € 1.000 € 6.000 
Online (google)     1 bedrag € 250 € 250 € 1.500 
Offline (flyers)     1 bedrag € 250 € 250 € 1.500 
Subtotaal           € 5.000 € 30.000 
Accountant- , verantwoording- 
en administratiekosten     1 bedrag € 3.500 € 3.500 € 21.000 
Subtotaal           € 52.563 € 315.376 
Onvoorzien 2%           € 1.051 € 6.308 
Totaal           € 53.614 € 321.684 
Kosten per deelnemer      € 2.145  
        
De volgende kosten staan niet in bovenstaande  begroting omdat ze pro deo of 
vrijwillig worden ingevuld:     
1 medewerker van de partner is 8 uur per week voor 6 maanden bij 
het project betrokken.    
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25-50 medewerkers van het bedrijf werken 2 tot 4 uur per week gedurende 3 
maanden mee aan de module.   
Partner betaalt de helft van de kosten van de catering 
tijdens evenementen.         

 

Dekkingsplan vast begrotingsdeel 2021 t/m 2024       
 vast  vast vast vast   

 6 modules 6 modules 6 modules 
6 

modules   
 2021 2022 2023 2024    
Gemeentelijke bijdragen in % 47% 45% 41%      
Gemeente Utrecht 125.000 125.000 125.000 125.000   toegekend ov. 
Gemeente Tilburg 25.000 25.000 25.000 25.000   toegekend ov 
Gemeente Emmen            

subtotaal 150.000 150.000 150.000 150.000    
             
Landelijke fondsen bijdragen in % 44% 43% 59% 59%    
Stichting Doen 20.000 20.000 55.000 55.000 150.000 toegekend 
Porticus 17.250 17.250 35.250 35.250 105.000 toegekend 
VSB Fonds 22.500 22.500 52.500 52.500 150.000 toegekend 
Fred Foundation 11.500 11.500 18.500 18.500 60.000 toegekend 
Fonds 21  50.000 50.000 0 0 100.000 toegekend 
Adessium Foundation 20.000 20.000 55.000 55.000 150.000 toegekend 
             

subtotaal  141.250 141.250 216.250 216.250    
             
Verduurzaming via bedrijven, 
particulieren en lokale fondsen in % 9% 12% 0% 0%    
lokale fondsen (emmen) 10.000         toegekend 
Oranjefonds locatie Emmen 15.000 15.000       toegekend 
lokale fondsen (tilburg, utrecht, 
landelijk)   10.000       nog aanvragen 
Financiele bijdragen bedrijven en 
sectorale fondsen 5.435 14.550       toegekend  
Bijdrage NDC/particuliere donateurs    536 26 264    

subtotaal 30.435 40.086 26 264    
TOTAAL 321.685 331.336 366.276 366.514    
       
 321.685 331.336 366.276 366.514   
 0 0 0 0   
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Het dekkingsplan voor het vaste aanbod van 6 modules per jaar 

wordt geheel gedekt door Landelijke particuliere fondsen. Zij hebben zich aan NDC gecommiteerd voor de 
komende 4 jaar. Daarbij heeft NDC de uitdaging aangenomen om het flexibele aanbod, geheel te 
financieren door lokale fondsen, gemeenten en bijdragen van derden/bedrijven. Waarbij we de groei 
voorstaan van nogmaals 6 modules per jaar. Dit wil NDC in een groei model ontwikkelen van 1 – 2 – 4 tot 
6 modules extra per jaar in 2024.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De jongeren ervaren buitensluiting op meerdere gebieden. Hun gebrek aan kennis van de Nederlandse 
cultuur en maatschappij draagt daaraan bij. De onwetendheid verlamt. Veel zijn ervan overtuigd geraakt dat 
ze ‘niets’ mogen en dus zinloos is om iets te proberen. 
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Bijlage 1: The Bright Side of Life 
Theater, en zeker deze voorstelling, is voor NDC een middel om draagvlak voor de vluchtelingen te 
vergroten. Het publiek krijgt in intieme setting een inkijkje in de wereld van de vluchteling waardoor er meer 
begrip komt over hun situatie. De theaterbezoeker gaat de vluchteling zien als persoon en niet als juridische 
entiteit. In zijn nieuwe stuk The Bright Side of Life vertelt Bright hoe hij is gekomen waar hij nu is. De 
voorstelling is een coproductie met Theater Utrecht heeft vanaf maart 2018 een theatertour gedaan voor 
veelal uitverkochte zalen. De voorstelling wordt nu ingezet om nog meer achterban te creëren voor het 
werk van NDC. Elke voorstelling heeft dan ook een matching-karakter. Bij The Bright Side of Life ligt de 
focus op ruimte geven aan het talent van vluchtelingen. Het verhaal is het instrument om samen met het 
publiek op zoektocht te gaan naar hoe we met elkaar verder moeten. De voorstelling is artistiek gezien ook 
niet onopgemerkt gebleven. The Bright Side of Life kreeg lovende recensies en is geselecteerd door de 
Nederlandse Toneeljury als een van de 10 beste voorstellingen van het seizoen.2 
 
The Bright Side zoekt én vindt een nieuwe vorm van geëngageerd theater, en dat is zeldzaam in het huidige 

toneel. – NRC Handelsblad  
 

 
Oleg Fateev en Bright Richards in The Bright Side of Life   Foto: Gido Leijtens 
https://www.theaterkrant.nl/recensie/the-bright-side-life/theater-utrecht-new-dutch-connections/ 
 
 

 

 
 
2 https://www.theaterutrecht.nl/nieuws/92-the-bright-side-of-life-geselecteerd-voor-
nederlands-theater-festival-2018 



 
 

 
 
26 
 
 

 
Bijlage 2: Governance 
 
Directie 
New Dutch Connections is in 2004 opgericht door Bright Richards en Margriet Stuurman. 
 
In het kort: Bright Richards ontvluchtte de oorlog in Liberia en kwam in 1991 in Nederland. Hier deed hij de 
Toneelacademie in Arnhem en speelde hij bij diverse theatergezelschappen. Hij schreef en regisseerde zijn 
eigen levensverhaal in oa. de voorstellingen  As I Left My Father’s House en The Bright Side of Life. 
waarmee het publiek kennis maakt met het werk van New Dutch Connections. Daarnaast is Richards trainer 
en werkt hij als inspirator voor jonge asielzoekers die het traject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ volgen, 
een methodiek die hij in 2008 heeft ontwikkeld met het doel asielzoekersjongeren op weg te helpen naar 
sociale participatie en economische zelfredzaamheid. 
bright@newdutchconnections.nl   / 06 – 5161 4262 
 
Margriet Stuurman is zakelijk leider van NDC. Margriet coördineert de zaken omtrent personeel, financiën 
en fondsenwerving. 
 
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 Raad van Toezicht is de werkgever van de directie. Zij worden benoemd door de Raad van Toezicht 
voor de periode van maximaal vijf jaar en zijn na afloop van de zittingsperiode één keer herbenoembaar. 
Tevens treedt de Raad van Toezicht op als klankbord van de directie. De Raad van Toezicht en de directie 
vergaderen minimaal vier keer per jaar. De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging. 
 
Leden R.V.T.:  linked-in profiel 
Rhodia Maas  Directeur identiteits gegevens, ex directeur DT&V 
Mpanzu Bamenga (VZ) Coordinator & Co-founder Inclusion Leaders Network  
Ronald van Maldegem Directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank  
Mario Halfhide  Business Consultant 
Monica van Berkum bestuurslid, ex directeur Pharos 
 
Keurmerk 
Stichting New Dutch Connections heeft een Anbi status.  
 



 
 

 
 
27 
 
 

 
Bijlage 3: partners 
 
 

Vluchtelingenketen COA (landelijk en lokaal), AMV team, Dienst Terugkeer & Vertrek, 
Nidos (landelijk, lokale voogden en proeftuin-medewerkers) 
Vluchtelingenwerk, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Beyond Borders, 
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, provincie, gemeente Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, Provincie Drenthe, Provincie 
Brabant, Gemeente Tilburg  
 

Cultuur Alle voorname theatergezelschappen zoals Theater Utrecht, Toneelgroep 
Amsterdam, Noord Nederlands Toneel, Het Zuidelijk Toneel, Zina Platform 
etc. 
 

Bedrijven Martinot Finance, Quato, DLA Piper, Bizzomate, ProRail, Deloitte, Restart, 
ABN Amro, Salesforce, Accenture, BAM, Jumbo, Albert Heijn, Axians, 
Dentons, CapGemini, CNV Jongeren, Arcadis, Portaal, Mitros, Bo-ex 
 

Onderwijs Codarts, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool 
Inholland, Erasmus University College, VU, Universiteit Utrecht, Hogeschool 
Utrecht, Ithaka, ROC MN, ArtEZ, Leiden Law School 

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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Bijlage 4: ex deelnemers van Modules, wat doen ze nu? 
 
Onze modules hebben grote impact. Met eigen ogen hebben we de deelnemers enorm zien groeien in hun 
zelfvertrouwen. Ze durven weer over de toekomst na te denken. Daarnaast hebben ze een netwerk 
ontwikkeld die hen verder kan helpen. Ook de impactmeting bevestigt dit.  
 
Zo goed als mogelijk houden we contact met de vluchtelingen om te zien hoe het met ze vergaat, ook als 
de module al lang afgelopen is. Helaas is het voor ons niet mogelijk om na afloop van de modules het 
contact met àlle vluchtelingen goed vast te houden. Vaak verhuizen ze naar een andere stad en/of wisselen 
ze van telefoonnummer.  
 
Hier een greep uit de successtory’s (uit privacy overwegingen zonder naam). Het zijn 103 vluchtelingen die 
bij de Toekomst Academie modules hebben gevolgd. Zoals u ziet zijn ze niet allemaal uitgestroomd naar 
betaald werk, dat was ook niet perse altijd het doel van de module.  Ze zijn via NDC naar een opleiding 
gegaan of ergens stage gaan lopen. Mooi ook is te zien dat vaak (het netwerk van) coach of maatje een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd.  
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