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VOORWOORD
In 2020 startte New Dutch Connections (NDC) met een ambitieus programma om 
opnieuw een verschil te maken in het leven van vele nieuwkomers in ons land. Met 
een klein en flexibel team en projectleiders in het land, met mooie plannen, 
impactvolle voorstellingen, interessante partnerschappen. En toen kwam corona…. 

Zo goed en zo kwaad als dat ging, wisten we met elkaar een weg te vinden in het 
‘nieuwe normaal’. Ondanks positieve besmettingen en zelfs een ziekenhuisopname 
van één van onze collega’s. Met oog voor de ‘anderhalvemetersamenleving’ en 
anticiperend op de alsmaar wisselende coronamaatregelen, creëerden we steeds 
een aanbod voor onze doelgroep. Online, en het liefst fysiek als dat mogelijk 
bleek. Ook al omdat wij merkten hoe lastig het voor een groot deel van onze 
doelgroep is om aan te sluiten bij online sessies. In deze tijd waarin wij geacht 
worden om afstand van elkaar te nemen, zien wij de vereenzaming bij onze doel-
groep toenemen. Des te meer voelde NDC de verantwoordelijkheid juist het 
afgelopen jaar om vluchtelingen een hart onder de riem te steken.

Toch wil ik ook stilstaan bij een aantal positieve zaken. We rondden 12 modules en 
projecten af in Utrecht, Tilburg en Emmen waaraan bijna 500 vluchtelingen deel-
namen. En we speelden ondanks alle maatregelen toch nog 17 keer de voorstel-
ling de Bright Side of Life. Ook kreeg NDC opnieuw een plek in de Cultuurperiode 
van de Gemeente Utrecht én worden we als gezelschap voor de eerste keer 
structureel ondersteund door Fonds voor de Podiumkunsten. Daarnaast honoreer-
den Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds 21, VSB Fonds en Adessium Founda-
tion onze financieringsaanvragen voor respectievelijk Future Citizens en de 
ToekomtAcademie. Ik ben deze fondsen zeer erkentelijk!

Net zo erkentelijk ben ik onze Raad van Toezicht, die NDC, onder de kundige 
leiding van scheidend voorzitter Carolien Schippers, in rustiger vaarwater bracht. 
Veel dank Carolien! En welkom Mpanzu Bamenga, als onze nieuwe voorzitter van 
NDC. Als mede-oprichter van het Inclusion Leaders Network kan hij als geen ander 
bijdragen aan onze missie.

Mijn laatste woorden tenslotte zijn triest. Op 28 juli overleed onze goeie vriend, 
‘griot’, gitarist en kora-speler Zoumana Diarra. Met zijn ongeëvenaarde muzikaliteit 
luisterde hij jarenlang veel van onze producties op. Het was een feest met hem op 
het podium te staan. Iedere keer weer. Zijn muziek blijft bij ons, voor altijd. 

Bright Richards
Directeur-bestuurder New Dutch Connections
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In Memoriam Zoumana Diarra 
(1960-2020)

Het overlijden van Zoumana Diarra kwam voor ons onverwacht. 
Zoumana was van grote betekenis voor New Dutch Connections. 
Hij was een uitzonderlijk getalenteerde muzikant, een multi- 
instrumentalist en instrumentmaker. Hij was zwijgzaam, vriende
lijk en liet zijn ziel spreken door zijn muziek. Via zijn muziek liet 
hij in onze voorstelling As I Left My Father’s House, het publiek 
teruggaan naar hun pijn, naar een plek waar acceptatie moge-
lijk was. Via zijn muziek gaf hij toegang en toestemming om de 
individuele pijn gemeenschappelijk te voelen, waardoor er een 
helende werking uitging van het samenzijn. 

Zoumana zocht verbinding tussen traditionele en hedendaagse 
muziek. Hij creëerde verbinding tussen stijlen, mensen, groepen 
en gevoelens. Dat maakt hem voor ons uniek. Samen met ‘Zou’ 
wilden we in 2021 gaan onderzoeken welke lessen en wijsheid 
bij de inzet van muziek en dans NDC zou kunnen meenemen 
naar Nederland. Het idee rondom het project ‘In de leer bij 
mijn voorouders’ was gebaseerd op zijn eigen zoektocht naar 
genezing. Door terug te keren naar eeuwenoude rituelen, kwam 
er ruimte in zijn genezingsproces. Helaas is dit proces vroegtijdig 
afgebroken. We missen hem. 
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SAMENVATTING
Hoewel NDC vanwege de coronapandemie in 2020 veel minder plannen kon 
verwezen lijken dan gehoopt, wisten we toch een aantal aansprekende resultaten te 
realiseren. Onze activiteiten richtten zich op de landelijke doorontwikkeling van 
onze ToekomstAcademies in nauwe samenhang met onze Producties en relateerden 
aan de volgende doelstellingen:

1. Via leermodules empoweren van vluchtelingen en (ex)asielzoekers om de regie 
over hun toekomst te (her)nemen en te werken aan hun persoonlijke en profes-
sionele ontwikkeling.

2. Realiseren van een duurzame community van vrijwillige coaches en maatjes 
rondom de deelnemende vluchtelingen.

3. Via onze theatervoorstelling The Bright Side of Life draagvlak creëren voor 
onze doelgroep en theaters, fondsen, gemeenten, onderwijsinstellingen en 
bedrijven inspireren en duurzaam aan ons verbinden

4. Starten met de inhoudelijke en artistieke ontwikkeling van ons nieuwe theater-
project Future Citizens en daaraan gelieerde kunst & cultuurmodules

In 2020 ondersteunde NDC via de ToekomstAcademie 484 vluchtelingen en (ex) 
asielzoekers bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Binnen de 12 
leermodules die we realiseerden koppelden wij de deelnemers aan 158 vrijwillige 
coaches en maatjes. Uit ervaring weten we dat deze relaties zich vaak ontwikkelen 
tot jarenlange vriendschappen. Van de 12 leermodules rondden we er twee online af 
en organiseerden we er één helemaal digitaal in samenwerking met VodafoonZiggo. 
Drie modules zetten we wel op, maar moesten we noodgedwongen on hold zetten. 

Ook op NDC Producties zijn we trots. Ondanks corona speelden we namelijk  
17 voorstellingen van de Bright Side of Life (BSOL) waarbij we 88 vluchtelingen 
koppelden aan werknemers van bedrijven en onderwijsinstellingen én aan reguliere 
theaterbezoekers en hun netwerk. In totaal kwamen 1.337 mensen naar de voor-
stellingen. Twee van de voorstellingen werden online gestreamd, er keken 4.320 
mensen mee. Helaas moesten we afgelopen jaar 24 voorstellingen annuleren 
vanwege de coronamaatregelen. 

Na de zomer speelden we in vier theaters twee voorstellingen BSOL per dag. In 
Houten en Nijmegen kon dat nog voor meer dan 30 mensen per voorstelling, in Ede 
en Amstelveen mochten maar 30 mensen naar binnen. Los van het geringe aantal 
bezoekers en de financiële  strop voor de betrokken theaters en NDC zelf, maakten 
de voorstellingen weer veel los bij het publiek en de aanwezige vluchtelingen. Voor 
ons een teken om de voorstelling ook in 2021 in repertoire te houden.
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VISIE, MISSIE EN  
METHODIEKEN  

“ELKE KEER ALS IK EEN NIEUWSBRIEF VAN JULLIE ONTVANG, DENK IK 
MET PLEZIER TERUG AAN MIJN TIJD ALS ÉÉN VAN DE EERSTE COACHES 
BIJ NDC. HET HEEFT MIJ AANGEZET OM MIJN HART OPEN TE ZETTEN 
VOOR MIJN MEDEMENS VAN BUITEN ONZE GRENZEN. WANT GRENZEN 
VERVAGEN ALS ER VRIENDSCHAP EN LIEFDE ONTSTAAT, DIE CULTUUR EN 
TAAL OVERSTIJGT. NOG STEEDS SPREEKT HET CONCEPT VAN NDC MIJ 
AAN, OMDAT IK WÉÉT DAT HET WERKT!” 

IMIE CANTER VISSCHER, COACH VAN TA-DEELNEMER FARIS IN 2013

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. Dat doen we om meer begrip en inzicht te 
verkrijgen in elkaars leefwerelden en om de kloof tussen deze werelden te verklei-
nen en synergie te bewerkstelligen. Dit doel tracht NDC te bereiken door het maken 
van theatervoorstellingen en films, het organiseren van evenementen, het vertellen 
van verhalen, het geven van trainingen en het ontwikkelen van methodieken. 

New Dutch Connections is een unieke hybride organisatie. NDC Producties produ-
ceert 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, gemeenten, fondsen en maatschappe-
lijke organisaties. Vanuit deze caring communities organiseert NDC Toekomst-
Academie vervolgens in samenwerking met diverse partners leermodules voor 
vluchtelingen en asielzoekers, ongeacht hun status. 

Om dit te realiseren heeft NDC methodieken ontwikkeld, die zijn vastgelegd in onze 
handboeken: 

• Handboek As I Left My Father’s House (AILMFH)
• Handboek Ondernemen in je Eigen Toekomst (OIET) en de daaraan gekoppelde 

coach en maatjes handboeken. 

Met de ontwikkeling van een reeks nieuwe handboeken rondom de Bright Side of 
Life en de Toekomst Academie maakten we in 2020 een start. Deze publicaties zijn 
in de loop van 2021 klaar voor verspreiding en toepassing in de praktijk.  
De impact van onze werkwijze is goed zichtbaar bij de voorstelling de Bright Side of 
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Life (BSOL). BSOL is niet alleen een theatervoorstelling, maar vooral een matchma-
kingevent. Ook in 2020 realiseerden we vanuit de caring communities en rondom 
de voorstelling meer dan 88 matches tussen betrokken burgers en nieuwkomers, 
soms met betaalde banen of andere mooie uitzichten tot gevolg. 

Ter illustratie nemen we u graag mee naar het Atlas Theater in Emmen. Daar sprak 
burgemeester Oosterhout eind september na afloop van de Bright Side of Life, zijn 
waardering uit voor de voorstelling en de verbindende kracht die daarvanuit gaat. 
Zelf had hij de oproep goed begrepen om op te staan en zichzelf te matchen met 
een van de vluchtelingen in het publiek die aan het begin van de avond haar 
toekomstdroom deelde om minister-president te worden. De burgemeester zag 
voor zichzelf een duidelijke rol: 

‘IK WIL JE DICHTER BIJ DIE MINISTER-PRESIDENT BRENGEN EN IK 
NODIG JOU UIT MET MIJ NAAR DE COMMISSARIS VAN DE KONING IN 
DRENTHE TE GAAN. DAT IS JETTA KLEINSMA. ZIJ ZIT NOG MAAR EEN 
TELEFOONTJE AF VAN MARK RUTTE ZO DAT WE DIE VERBINDING 
KUNNEN LEGGEN’. 

Op zo’n prachtig moment 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 én voor vluchtelingen en asielzoekers 
die hun weg in Nederland aan het zoeken zijn. 

Aangezien we BSOL de komende jaren in repertoire houden, vervaardigden we een 
speciale instructiefilm voor toekomstige partners en theaters. Het doel van de film 
is om inzichtelijk te maken op welke wijze een BSOL-voorstelling vanuit een commu-
nity van betrokken burgers en organisaties succesvol kan worden gerealiseerd. 
Daarbij gaan we in op het voortraject, de dag van de voorstelling, het natraject, de 
dromen van de vluchtelingen en het formuleren van een gezamenlijke doelstelling. 
We hopen met deze film onze partners een tool te geven zodat zij als initiatiefgroep 
in staat zijn om zelf het hele proces vorm te geven. Uiteraard staat NDC klaar om te 
faciliteren indien dat nodig is. De instructiefilm is te zien op YouTube.
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NDC PRODUCTIES
NDC Producties is de ‘afdeling’ van NDC waar we onze voorstellingen produceren en 
in repertoire houden. Momenteel zijn dat twee voorstellingen: As I Left My Father’s House 
en de Bright Side of Life. Daarnaast verzorgen we op uitnodigingen individuele perfor-
mances en zetten we Kunst&cultuur modules op voor asielzoekers en vluchtelingen.

Impact corona
Na een mooi en productief 2019 startten we vol goede moed met het nieuwe jaar, 
met veel mooie voorstellingen in het vooruitzicht en volop energie om te gaan 
werken aan onze nieuwe productie: Future Citizens. Maar helaas, door corona liep 
alles anders. Na de eerste schrik en aanpassingen aan ‘het nieuwe normaal’ zetten 
we met elkaar de schouders er onder. Zo hielden we contact met theaters waarvan 
velen onze reprise-voorstellingen van de Bright Side of Life cancelden om met hen 
nieuwe plannen te ontwikkelen, aangepast aan de nieuwe omstandigheden. 

Met de theaters in Houten, Emmen, Nijmegen, Ede en Amstelveen kwamen we 
nieuwe speeldata overeen waarbij we in vier theaters twee keer speelden op een 
dag, soms voor niet meer dan 30 mensen in het publiek. Los van het geringe 
aantal bezoekers en de financiële  strop voor NDC en de theaters, bleek dit voor 
de crew ook mentaal en fysiek een enorme beproeving.     

De voorstellingen die we in het kader van onze ToekomstAcademies bij bedrijven 
zouden spelen  werden uiteraard geschrapt. Ook onze voorstelling As I Left my 
Father’s House die stond gepland op Wereldvluchtelingendag 2020 in Utrecht 
ging niet door. In totaal annuleerden we vanwege corona 24 voorstellingen. 
 
Ook met de ontwikkeling van onze nieuwe voorstelling Future Citizens zijn we 
stappen blijven zetten, maar noodgedwongen veel trager dan we wilden. Het 
bleek moeilijk een artistiek team op te zetten, repetities te organiseren op ander-
halve meter en deelnemers uit het AZC te betrekken. Een aantal NDC medewer-
kers bleek bovendien zelf corona onder de leden te hebben. Zodoende moesten 
we ook als organisatie heel voorzichtig opereren. De première van Future Citizens 
die we in december in gedachten hadden is daarom verplaatst naar 2021.

Het was gelukkig niet alleen kommer en kwel in 2020. Begin juni vernamen we het 
verheugende nieuws dat NDC wederom een positief advies kreeg van de Advies-
commissie Cultuur voor de periode 2021-2024. In september kwam daar de 
goedkeuring voor onze cultuurplannen van het Fonds voor de Podiumkunsten 
bovenop, eveneens voor de komende vier jaar. Zowel de gemeente als het fonds 
spraken zich lovend uit over de impact die NDC met haar producties realiseert op 
het gebied van inclusie en diversiteit zowel qua inhoud als publieksbereik.
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Reprise Bright Side of Life
In ons Cultuurplan 2020 ‘Vlucht vooruit’ gaven we aan onze voorstelling de Bright 
Side of Life in reprise te nemen en te spelen binnen en buiten de reguliere 
theaters. Na in 2019 een succesvol jaar te hebben gehad, planden we ook voor 
2020 veel voorstellingen in zoals uit de speellijst achterin dit jaarverslag wel blijkt. 
Helaas werden 23 voorstellingen afgelast vanwege de uitbraak van corona en de 
strenge overheidsmaatregelen die daarop volgden. 

Ondanks corona lukt het toch nog 17 BSOL-voorstellingen te realiseren waar 
1.337 mensen op afkwamen. Natuurlijk hadden we graag meer publiek welkom 
geheten, maar door de steeds strengere maatregelen speelden we de voor-
stellingen in december zelfs maar voor 30 mensen per keer. De voorstellingen  
zelf organiseerden we zoals gebruikelijk als matchmakingevents waarbij 
meerdere partijen waren betrokken. Voor, tijdens en na de voorstelling koppel-
den we  vluchtelingen met het aanwezige publiek om hen zo dat cruciale netwerk 
te bieden dat zij nodig hebben voor hun verdere sociaaleconomische integratie 
in ons land. In totaal maakten we op die manier 88 matches. Tevens boden we 
nazorg. 

Nog steeds krijgen we de mooiste reacties terug van de theaters waar we 
speelden. Zij zijn onder de indruk van onze specifieke werkwijze waarbij we met 
een lokale initiatiefgroep niet alleen een voorstelling, maar een heel event 
optuigen en met elkaar streven naar draagvlak voor en inclusie van vluchtelingen 
in onze theaters en samenleving. 

TIJDENS DE VOORSTELLING ‘THE BRIGHT SIDE OF LIFE’, WERD ER TIJD 
INGERUIMD VOOR EEN AANTAL STATUSHOUDERS UIT EDE OM ZICHZELF 
VOOR TE STELLEN AAN HET PUBLIEK. DEELNAME KWAM VAN EEN DAME 
DIE WERK ZOCHT ALS  KLEUTERJUF, EEN MAN UIT IRAN DIE ZICH GRAAG 
VERDER WILDE ONTWIKKELEN ALS FOTOJOURNALIST, EEN JONGEN UIT 
ERITREA DIE GRAAG MET NEDERLANDSE MENSEN IN CONTACT WILDE 
KOMEN EN EEN VOORMALIG MENSENRECHTENADVOCAAT DIE EEN 
MAATJE ZOCHT. TEGEN HET EINDE VAN DE VOORSTELLING WERD VOOR 
EENIEDER EEN MATCH GEZOCHT EN GEVONDEN. HET WAS EEN PRACH-
TIGE AVOND, MET NAME DOOR DE KWALITEIT VAN DE VOORSTELLING.

HEDZERD DE BOER, CULTURA EDE OVER DE IMPACT VAN HET BSOL-EVENT, DECEMBER 2020

De BSOL-voorstellingen staan dus niet op zich, maar maken onderdeel uit van een 
breder proces van community-building dat door NDC wordt geregisseerd en 
aangejaagd door een lokale partij. Een arbeidsintensief proces, maar altijd gericht 
op het realiseren van een betere positie van vluchtelingen in ons land en het 
betrekken van (nieuwe) relevante organisaties en vrijwilligers bij ons werk.
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Vanuit het oogpunt van inclusie en diversiteit weten steeds meer theaters in Neder-
land NDC te vinden om op soortgelijke wijze samen te werken. Zo waren vertegen-
woordigers van Kunstmin Dordrecht zo onder de indruk van de voorstelling in Gouda 
en de impact ervan, dat het theater graag met ons BSOL wilde initiëren. Helaas lukt 
dat door corona niet. De voorstelling in Dordrecht is verplaatst naar 2021.   

Future Citizens – nieuw theaterproject in ontwikkeling
In 2020 maakten we een voorzichtige start met ons nieuwe theaterproject getiteld 
Future Citizens. Deze voorstelling is een logisch vervolg op de Bright Side of Life 
waarin het levensverhaal van Bright Richards centraal staat. De Bright Side of Life 
begint met zo’n tien vluchtelingen uit de stad waar we spelen en die hun dromen 
delen met het publiek om zo in contact te komen met mensen die een verschil 
kunnen maken in hun leven. Bij Future Citizens zoomen we in op de verhalen van 
deze mensen. Tijdens de Bright Side of Life heb je als publiek nog niet echt de 
mogelijkheid om deze nieuwkomers te leren kennen. Je vermoedt dat het vluchte-
lingen zijn met eenzelfde soort verhaal als Bright Richards. 

Met Future Citizens kom je heel dichtbij hun leefwereld en beleef je de uitdaging 
die vluchtelingen hebben bij het aannemen van de nieuwe identiteit die ze krijgen 
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in Nederland. Het podium staat daarbij centraal, net als de rol die ze graag willen 
spelen en het publiek en medespelers die ze zoeken om hun leven tot een succes 
te maken. NDC gaat deze verhalen theatraliseren om de impact te vergroten en 
doet tegelijk een beroep op het publiek. Je bent niet zomaar publiek, je wordt 
uitgenodigd om een connector te zijn! 

Vanaf september maakten we al een voorzichtige start met de voorbereidingen 
voor Future Citzens. Zo deden we onderzoek naar zogenoemde ‘verhalendragers’, 
vluchtelingen die al helemaal zijn ingeburgerd in ons land en ook hun weg op de 
werkvloer hebben gevonden. We hebben ervaren dat het enthousiasme onder 
vluchtelingen om hun ervaringen met ons te delen enorm groot is. Op basis van 
deze integratieverhalen komen we tot een script voor de voorstelling. Inmiddels 
zijn de eerste verhalen klaar en schreef Bright Richards, regisseur van Future 
Citizens, al een conceptscript voor de voorstelling.

Tegelijkertijd zijn we gestart met het werven van vluchtelingen die nog helemaal aan 
het begin staan van hun loopbaan en die nog niet goed weten welke stappen zij moeten 
zetten en wie daarbij kan helpen. Om deze ‘dromenjagers’ is het straks te doen. NDC 
gaat hen in 2021 trainen zodat zij in het kader van de voorstelling hun dromen kunnen 
presenteren aan een specifiek publiek van werkgevers dat hen na afloop verder op 
sleeptouw neemt. Meer dan ooit zien wij het theater als de ideale ontmoetingsplek 
met het juiste publiek waar vluchtelingen de juiste mensen ontmoeten om hen 
verder de toekomst in te helpen. We vonden al de eerste Utrechtse bedrijven die  
aan het project willen deelnemen en iets voor vluchtelingen willen betekenen. 

De dromenjagers worden ondersteund door een aantal studenten Ergotherapie 
van de Hogeschool van Amsterdam die door ons worden getraind om buddy te 
zijn. Deze studenten zijn inmiddels geworven en worden online voorbereid op hun 
buddyschap. Studenten van ArtEZ  Hogeschool voor de Kunsten gaven op hun 
beurt in het kader van hun opleiding een aanzet tot conceptontwikkeling en 
beeldende vormgeving van de voorstelling. 
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Bijzondere optredens
Gebaseerd op het repertoire van de bestaande voorstellingen verzorgt artistiek 
directeur Bright Richards regelmatig speciale performances. In 2020 werd hij 
daarvoor twee keer gevraagd. In september organiseerde de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (OBA) in het kader van de Week van de Alfabetisering een speciale 
online kick-off waarbij Richards de opening mocht verzorgen. 

In november was Bright Richards één van de speciale gasten op het programma 
van de 140-ste Dies Viering van de Vrije Universiteit Amsterdam. Niemand minder 
dan Koningin Maxima sprak de Dies Rede uit, waarna Richards samen met kora- 
speler Lamin Kuyateh een performance verzorgde over ‘Kansen voor Iedereen’ die 
online werd gestreamd naar 4.200 medewerkers en studenten van de VU.  
 

Resultaten
1. 17 voorstellingen Bright Side of Life voor 1.337 bezoekers in samenwerking  

met meer dan 50 partnerorganisaties 
2. 4 speeldagen waarop twee keer Bride Side of Life werd gespeeld
3. 2 bijzondere online performances voor in totaal 4.320 digitale toeschouwers
4. 88 vluchtelingen gematched met bezoekers tijdens de voorstellingen Bright Side  

of Life
5. 23 geannuleerde voorstellingen Bride Side of Life en één maal As I Left My Father’s 

House
6. Start gemaakt met de ontwikkeling van het nieuwe theaterproject Future Citizens
7. Opgenomen in Kunstenplannen van de Gemeente Utrecht en het Fonds  

Podiumkunsten

‘NEW DUTCH CONNECTIONS ONDER-
SCHEIDT ZICH MET SOCIAAL -MAATSCHAPPELIJK 
GEËNGAGEERD THEATER DAT IS GERICHT OP 
DE PARTICIPATIE VAN SPECIFIEKE COMMUNITIES. 
DE COMMISSIE IS ONDER  DE INDRUK VAN DE 
STERKE ARTISTIEKE EN SOCIALE DRIVE DIE UIT 
DE AANVRAAG VAN NDC NAAR VOREN KOMT’. 

ADVIESRAPPORT ADVIESCOMMISSIE CULTUURNOTA 2021-2024 - 

GEMEENTE UTRECHT

https://vimeo.com/476310381


NAAM DANIEL
DROOM BAAN ALS 
VRACHTWAGEN
CHAUFFEUR
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 NDC TOEKOMSTACADEMIE
Binnen onze 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 de module 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 bedrijf te kunnen 
kijken en op deze manier in aanraking te komen met het werkveld, om nieuwe 
mensen te leren kennen en vanuit die positie een nieuwe start te kunnen 
maken. De TA is tegelijkertijd een plek voor vluchtelingen waar zij aan de juiste 
mensen kunnen laten zien wat zij al kunnen.

Leermodules
Een leermodule duurt meestal 12 weken. Dat is exclusief een uitgebreide voor-
bereiding en nazorgfase. Het programma bestaat uit workshops, bedrijfsbezoeken, 
bijeenkomsten en ondersteuning door maatjes en coaches. De workshops bestaan 
uit lessen in soft skills door NDC en hard skills lessen door de samenwerkingspartner. 
De soft skills lessen komen voort uit de methodiek Ondernemen in je Eigen 
Toekomst (OIET). Daarin gaan NDC-trainers in op de Nederlandse normen en 
waarden en oefenen deelnemers hun presentatietechnieken. 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. NDC-directeur Bright Richards speelt een belangrijke aanjagende rol bij het 
introduceren en doorontwikkelen van de modules: hij inspireert en verbindt!  
Voor de soft skills trainingen maken we gebruik van de ervaringen van diverse 
gasttrainers met een vluchte    lingenachtergrond die daardoor tevens als rolmodel 
fungeren voor de deelnemers. 

NDC ToekomstAcademies in 2020
In 2020 was NDC actief in Utrecht (TA Midden), Tilburg (TA Zuid) en Emmen (TA 
Noord). We organiseerden aan het begin van het jaar reguliere leermodules 
waarbij we ook echt ‘live’ aanwezig waren binnen een bedrijf. Na afkondiging van 
de coronamaatregelen organiseerden we de modules online of werden deze 
(tijdelijk) stopgezet.

“WAT VLUCHTELINGEN NODIG HEBBEN IS EEN NETWERK. ZE MOETEN 
GEZIEN WORDEN. BIJ HET INBURGEREN IN NEDERLAND LIGT DE NADRUK 
HEEL ERG OP DE TAAL, MAAR INTEGRATIE IS MEER DAN TAAL. KIJK NAAR 
WAT DEZE MENSEN KUNNEN EN WAT ZE DIT LAND TE BIEDEN HEBBEN”

(BRIGHT RICHARDS IN SPRANK, HET MAGAZINE VAN DIVOSA, MEI/JUNI 2020)
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Doelgroepen
NDC bedient een brede doelgroep. Bewoners van het AZC, statushouders in de 
stad, jongeren en jongvolwassenen, waaronder AMV’s (Alleenstaande Minderjarige 
Vreemdeling/ met of zonder status) die we via de Nidos-huizen en het AZC 
bereiken, maar ook degenen die in het kader van de LVV-regeling worden opge-
vangen. Samen met onze vrijwillige coaches blijven we betrokken en ondersteunen 
juist in het geval van precaire situaties, bijvoorbeeld wanneer deelnemers een 
woning krijgen aangeboden omdat ze een status kregen of juist de opvang 
moeten verlaten omdat zij geen status kregen. Met name voor de AMV’s  is dit 
netwerk belangrijk.  

NDC bedient de volgende doelgroepen met de ToekomstAcademie:
• Jongeren en volwassenen die een status hebben 
• Jongeren en volwassenen die geen status hebben. In overleg met de noodop-

vang.  
• Jongeren en volwassenen in procedure of met status, woonachtig in de opvang 
• Jongeren en volwassenen die een eerste ‘negatief’ hebben gekregen en een 

grote kans hebben om uitgeprocedeerd te raken.
• Jongeren en volwassenen die zich oriënteren op mogelijke terugkeer naar hun 

land van herkomst of degenen die al zijn uitgeprocedeerd en om wat voor 
reden dan ook nog niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

NDC richt zich op deelnemers die los van hun juridische status willen werken aan 
hun toekomst. Daarbij zetten we in op economische zelfredzaamheid en het 
aanbieden van een professioneel netwerk via grote (internationale) bedrijven. De 
brede doelgroep maakt dat NDC leemodules aanbiedt die verschillende sectoren 
beslaan. 

NDC & Vrijwilligersmanagement
Het activeren van de doelgroepen kan niet zonder het mobiliseren van vrijwilligers 
die de deelnemers bijstaan en coachen. Dit is al jarenlang één van de kernactiviteiten 
van NDC. Via onze theater-voorstellingen, performances en social media acties 
werven we vrijwillige coaches en maatjes binnen bedrijven en op onderwijsinstel-
lingen. Vanuit NDC bieden we trainingen aan en zorgen we voor de matching en 
begeleiding tijdens onze trajecten. Iedere vrijwilliger ondertekent een vrijwilligers-
verklaring en vraagt een VOG aan.   

Via onze digitale nieuwsbrief houden wij de vrijwilligers op de hoogte van onze 
werkzaamheden en theatervoorstellingen. Nieuwe vrijwilligers die zich spontaan 
via onze website aanmelden lichten we periodiek voor over ons werk en vragen we 
om hun expertise toe te lichten. Zo weten we steeds bij welke trajecten we welke 
vrijwilligers kunnen inzetten.
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Tenslotte zijn er ieder jaar veel vrijwillige stagiaires vanuit diverse onderwijsinstel-
lingen betrokken bij onze werkzaamheden. Zo werken we al jarenlang samen met 
de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Deze opleiding 
vindt het belangrijk dat studenten zich oriënteren binnen het sociale domein, 
bijvoorbeeld door stage te lopen of onderzoek te doen bij organisaties als NDC.  
Ook met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten loopt een duurzame samenwerking.

Gerealiseerde modules en activiteiten in 2020
In het onderstaande overzicht staan de kwantitatieve resultaten op een rij voor wat 
betreft aangeboden modules en activiteiten in 2020. Het kan voorkomen dat een 
deelnemer aan meerdere modules heeft meegedaan. Veel vrijwilligers hebben 
meerdere deelnemers begeleid.

http://kennisbank.hva.nl/nl/record/717916
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Kwantitatieve resultaten ToekomstAcademie 2020

Locatie Status Deelnemers Vrijw/ 
coaches/

maatjes

Modules & 
activiteiten

TA Midden
(Utrecht, Amersfoort, 
Amsterdam)

Organiseert zelfstandig leermodules 
en onderhoudt de relatie met lokale 
stakeholders zoals Gemeente Utrecht 
en bedrijven.

343 88 9,  
inclusief  

1 leermodule  
on hold

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

Zelfstandige TA met een lokale 
projectleider die lokale leermodules 
opzet en verantwoordelijk is voor 
relatiemanagement met regionale 
stakeholders

58 5 3,  
inclusief  

1 leermodule  
on hold

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

Zelfstandige TA met een lokale 
projectleider die lokale leermodules 
opzet en verantwoordelijk is voor 
relatiemanagement met regionale 
stakeholders

83 65 4, inclusief 
organisatie 

BSOL in Emmen 
en ‘project 

mondkapjes’

TOTAAL 484 158 16

Resultaten ToekomstAcademie 2020:
1. 484 (veelal jonge) (ex) asielzoekers en vluchtelingen waren actief binnen 12 

modules, gefocust op wat zij willen en kunnen, weten wat/wie ze daarvoor 
nodig hebben en hoe ze anderen daarbij kunnen betrekken.

2. Op 3 locaties in Nederland waren 158 vrijwilligers (coaches, maatjes, leer-
meesters e.a.) onder leiding van een kernteam betrokken bij de modules 
en gericht op de activering en empowerment van de deelnemers richting 
maatschappelijke en economische participatie.

3. Minstens 19 deelnemers deden mee met activiteiten en stroomden uit naar 
een zinvolle dagbesteding (opleiding, werk, vrijwilligerswerk, werkervarings-
plaats, stage of bedrijf) gericht op hun carrière en ontwikkeling. 

4. Met 13 verschillende bedrijven en organisaties gingen wij een samenwerking 
aan. Van de 14 leermodules rondden we er twee online af, organiseerden we 
er één helemaal digitaal en moesten we er 2 noodgedwongen on hold zetten 
vanwege corona.
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Module-aanbod per ToekomstAcademie/ Locatie

TA MIDDEN
ToekomstAcademie Midden is al jaren sterk geworteld in de stad Utrecht en 
ontving ook in 2020  subsidie vanuit de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning 
(DMO). NDC participeerde actief in de  ‘inburgeringscoalitie’, het Utrechtse 
beleidsproces rondom de nieuwe inburgeringswet die op 1 januari 2022 wordt 
ingevoerd. Op verzoek van de Gemeente kreeg NDC-directeur Bright Richards de 
rol van ‘inburgeringsambassadeur’ toegewezen. Samen met andere Utrechtse 
inburgeringspartijen nam NDC deel aan diverse plenaire meetings rondom de 
invoering van de nieuwe wet. Sindsdien leveren we input voor de werkgroepen 
Scholing, Werk & Taal en Sociaal Netwerk. Voor NDC bieden de werkgroepen 
goede mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe samenwerkingen in de stad. 
Ook met het Team Statushouders zijn inmiddels goede contacten opgebouwd.

Tevens werkt NDC als partner nauw samen binnen Plan Einstein. Dit is een uniek 
concept ontwikkeld door de Gemeente Utrecht waarin organisaties die zich 
inzetten voor de participatie van nieuwkomers in de stad elkaar op een centrale 
plek (AZC Utrecht) weten te vinden. Met elkaar zorgen we voor de werving en 
activatie van AZC-bewoners om deel te nemen aan diverse ontmoetingsactiviteiten 
die door de partners binnen Plan Einstein worden aangeboden. Onder meer via 
een groepsapp maakten we gebruik van elkaars netwerk en promoten we nieuwe 
activiteiten. NDC houd regelmatig informatiesessies bij Plan Einstein en organiseerd 
onder meer de intakes voor de modules op het AZC.   

https://plan-einstein.nl/
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Periode Modules en 
activiteiten

Bijzonderheden Deelnemers Vrijwilligers, 
inclusief 
coaches en 
maatjes

Voorjaar 2020 NDC ICT 
Academy –  
MS Office

Cursus basisvaardigheden 
MS office

31 1

Doorlopend 
tot zomer 
2020

Inspirational 
Monday

10 x Spel & ontmoeting 
i.s.m. HvA-studenten; 
vanwege corona online 
doorgezet

15-20  
per keer

8 

Voorjaar 2020 Conversatie- 
lessen

Deelnemers leren de 
Nederlandse taal;  
vanwege corona stopgezet

15 4

Voorjaar 2020 Werken in de 
retail 

Pilot ism Jumbo;  
in afwachting op een 
doorstart vanwege corona

8 -

Doorlopend Arcadis 
coaching 

Inpassingstraject voor 
vluchtelingen binnen 
Arcadis en begeleiding  
van lijnmanagers om  
dat te bereiken 

11 18

Voorjaar 2020 Python 
Bootcamp
Accenture

Module programmeren  
ism Refugee Talent Hub

20 6

Voorjaar 2020
Python 
Bootcamp
Tennet

Ism Refugee Talent Hub 25 18

Zomer 2020 Programmeren
VodafoneZig-
go

Ism Refugee Talent Hub 26 18

Najaar 2020-

On hold

Ondernemen 
in je Eigen 
Toekomst 
Utrecht

Ism Soroptimisten  
empowerment van  
vluchtelingenvrouwen  
uit AZC Utrecht

7 15
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NDC ICT ACADEMY 
MS OFFICE
NDC organiseerde opnieuw in Utrecht de cursus Microsoft Office. Deze module 
vond plaats tussen oktober 2019 en eind februari 2020. Tijdens de module 
maakten de 31 deelnemers, een mix van statushouders, mensen in procedure en 
mensen in de noodopvang, kennis met Word en Excel. De lessen zijn ontwikkeld 
voor deelnemers die nog nauwelijks kennis van werken met de computer en 
Microsoft Office hebben. 
 
Net voor de coronacrisis 
rondden we de module  
af en ontvingen de deelne-
mers een certificaat 
vanwege het succesvol 
afronden van hun examens. 
Dankzij een donatie van de 
VINCI Foundation konden 
de deelnemers een goede 
laptop van NDC lenen. Dit bleek vorig jaar een van de uit dagingen te zijn die we 
nu hebben aangepakt. Op deze wijze werd het ook voor degenen zonder vergun-
ning mogelijk in de coronatijd contact met ons te onderhouden.

NDC CONVERSATIE
LESSEN 
De conversatielessen van NDC zijn al jaren een begrip. Deze ontstonden toen 
vluchtelingen ons te kennen gaven naast hun reguliere taallessen op de taal-
school, het Nederlands ook echt in praktijk te willen oefenen. Sindsdien richten 
wij ons op conversatielessen waarbij oefeningen, teksten, gesprekken en 
 spelletjes centraal staan om de Nederlandse taal actief te gebruiken.

Gedurende de eerste maanden van 2020 vonden de conversatielessen elke 
dinsdag en donderdagochtend plaats bij ROC Vondellaan. De lessen waren voor 
iedereen toegankelijk, ongeacht de juridische status van de deelnemers. In de 
module werkten vrijwillige taalcoaches samen met deelnemers met als doel actief 
bezig zijn met de Nederlandse taal. Vanwege de coronacrisis bleek het helaas niet 
langer mogelijk om de conversatielessen op locatie door te laten gaan. 
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NDC INSPIRATIONAL 
MONDAY
Vanaf begin 2020 vond er net als de afgelopen jaren in het ‘Landhuis in de Stad’ 
in Utrecht elke maandagavond een Inspirational Monday plaats. Mede dankzij 
studenten van de Hogeschool van Amsterdam werden 10 inloopavonden 
 georganiseerd. Elke maandagavond konden onze deelnemers, waaronder veel 
AMV-ers en bewoners van het AZC, binnenkomen voor een activiteit en een gratis 
avondmaaltijd. Gemiddeld kwamen zo’n 15-20 deelnemers naar de avond. Onder 
begeleiding van NDC werden de deelnemers betrokken bij het koken en het 
verzinnen van de avondactiviteit.

Nadat de intelligente lockdown werd afgekondigd en alle horecagelegenheden 
werden gesloten, was het niet langer mogelijk gebruik te maken van het ‘Landhuis 
in de stad’. Op 20 april maakten we een digitale doorstart met online spelletjes.  
Zo probeerden we de Inspirational Monday digitaal voort te zetten, al bleek het 
animo om deel te nemen niet altijd aanwezig. We merkten dat iedereen juist veel 
behoefte had om de ontmoetingen in het echt te laten plaatsvinden. Gelukkig 
lukte het deelnemers en studenten op 6 juli een coronaproof picknick te organiseren. 
Zo werd de module toch nog op een toepasselijke manier afgesloten. 
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JUMBO PILOT LEREN EN 
WERKEN IN DE RETAIL
Met Jumbo ontwikkelden we een plan om een module Retail op te starten en 
daar mee 40 Utrechtse (laagopgeleide) vluchtelingen te begeleiden naar een baan 
bij Jumbo. 

De doelstelling is het project te laten aansluiten bij de inburgering in combinatie 
met het bieden van taalles en begeleiding op de werkvloer, zowel door NDC als 
door Jumbo. We legden in eerste instantie contact met de Dienst Werk in Inkomen 
(DWI) van de Gemeente Utrecht. Ook om te zorgen dat het voor de deelnemers 
mogelijk zou zijn te kunnen werken met behoud van uitkering, zolang van een vast 
dienstverband bij Jumbo geen sprake is.

Vooruitlopend op een volwaardige module, startten NDC en Jumbo in januari met een 
pilot waarbij  8 deelnemers direct werden geplaatst bij Jumbo. De opstart van deze 
pilot werd helaas verstoord door corona en een grote reorganisatie bij Jumbo. Zodra 
de maatregelen worden versoepeld hopen we snel een doorstart te kunnen maken. 

ARCADIS HOUD STATUS 
HOUDERS AAN HET WERK
Samen met Arcadis, de Refugee Talent Hub en Instituut GAK werkte NDC in 2020 
verder aan het project ‘Houd statushouders aan het werk’ om hoogopgeleide 
vluchtelingen te begeleiden naar een vaste baan als engineer binnen Arcadis. 
Ons aanbod bestaat uit de werving van geschikte deelnemers in samenwerking 
met de HR-afdeling. 

Sinds begin 2020 verzorgt NDC de intervisie van de begeleiders en deelnemers 
die stage lopen of werken bij Arcadis. De uitdaging is 5 vluchtelingen te plaatsen 
die een ambitie hebben om binnen de engineering sector te werken. Afgelopen 
jaar deden 11 deelnemers werkervaring op bij Arcadis middels stage of werk.  
Drie van hen kregen een jaarcontract aangeboden, een kreeg een contract voor 
een half jaar. Twee deelnemers vonden tijdens hun stage een baan elders.

Met het oog op de implementatie van de nieuwe inburgeringswet op 1 januari 
2022 is het onze ambitie deze werkwijze komend jaar uit te rollen naar andere 
sectoren van de arbeidsmarkt waar een tekort is aan hoger opgeleiden. 
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ACCENTURE PYTHON 
BOOTCAMP 
Accenture is sinds 2016 één van onze vaste bedrijfspartners. Jaarlijks realiseren 
wij samen diverse modules op het gebied van digital education. Vaak leidt deze 
samenwerking naar een baan voor vluchtelingen met ICT skills. Afgelopen jaar 
hebben wij de krachten gebundeld met de Refugee Talent Hub om zo nog meer 
bedrijven te betrekken bij dit concept. 

In samenwerking met Accenture en de Refugee Talent Hub startten we in februari een 
Python Bootcamp. Tijdens dit traject namen 20 vluchtelingen deel om te leren 
programmeren met de Python programmeertaal om hier uiteindelijk een product 
mee te maken. Naast deze hard skills lessen werden ook netwerksessies gerealiseerd 
zodat de deelnemers de professionals van Accenture konden leren kennen om zo 
hun professionele netwerk uit te breiden. Na de eerste vier lessen was het door de 
intelligente lockdown helaas niet meer mogelijk fysiek bij elkaar te komen. 

Het programma werd online voortgezet. Via Microsoft Teams werden lessen 
gegeven en kwamen de deelnemers en trainers van Accenture samen. Ook 
konden naderhand vragen per mail of whatsapp worden gesteld. 14 deelnemers 
bleken gemotiveerd om ook de online sessies voort te zetten. Anderen vonden het 
moeilijk en wilden juist graag in het echt samenkomen om hun netwerk vergroten 
en haakten af. In mei werd het project afgerond met een online Award Ceremony. 
De deelnemers deelden hun scherm en presenteerden hun producten waarna zij 
hun certificaat online kregen uitgereikt. 
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PYTHON 
BOOTCAMP TENNET
Een groep vluchtelingen met een achtergrond in of passie voor programmeren 
startte in januari met de Python bootcamp bij TenneT. Deze module kwam tot 
stand in samenwerking met TenneT, Accenture en de Refugee Talent Hub. Met 
elkaar organiseerden we een programma waarin de deelnemers leerden 
programmeren met Python. Ook toen de coronamaatregelen werden afgekondigd 
zijn we samen online doorgegaan. 

Op 22 april mochten we 14 ‘Python Superstars’ feliciteren met het behalen van hun 
certificaat na de online Award Ceremony ter afsluiting van het Python Bootcamp. 
Zij presenteerden aan de jury van Accenture en TenneT hun eindprojecten, waar 
kritische vragen over werden gesteld. Zodra de situatie rondom corona verbetert, 
organiseren we met de samenwerkende partijen een reünie om live ontmoetingen 
mogelijk te maken waarbij de deelnemers een professioneel netwerk kunnen 
opdoen. 
 



NEW DUTCH CONNECTIONS - JAARVERSLAG 2020 33

ONLINE MODULE 
VODAFONE ZIGGO
In samenwerking met de Refugee Talent Hub, VodafoneZiggo en Accenture 
organiseerden we in de zomer een online module programmeren voor 25 deel-
nemers. Dit was de eerste module die 100% online werd aangeboden terwijl de 
coronacrisis op dat moment zeer hevig was. Deze samenwerking zien we daarom 
als een blauwdruk van toekomstige samenwerking rondom een online module. 

Op 12 augustus rondden we de module feestelijk af met een online presentatie 
van het werk van de deelnemers. Tussendoor kregen zij online les van ervaren 
programmeurs van VodafoneZiggo. Enkele deelnemers wisten we te koppelen aan 
een maatje van Accenture. Ook bij deze module hopen we in het post-corona 
tijdperk een ‘live’ talentenmarkt te organiseren, zodat iedereen elkaar toch ook 
nog een keer in het echt ziet en kan netwerken
.
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ONDERNEMEN IN JE  
EIGEN TOEKOMST VOOR  
VLUCHTELINGEN 
VROUWEN
Samen met de Utrechtse afdeling van de Soroptimisten, vrouwelijk professionals 
die zich inzetten voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbete-
ring van vrouwen en meisjes, hadden we het plan in het najaar een pilotmodule 
voor laagopgeleide vrouwelijke nieuwkomers in Utrecht te starten. 

Deze module is gericht op de empowerment van vrouwen tussen 18 en 40 jaar die 
hun netwerk willen vergroten, meer willen leren over hun sociaaleconomische 
mogelijkheden en het dagelijkse leven in Nederland willen verkennen. De deel-
neemsters worden gekoppeld aan een coach van de Soroptimisten. Vanwege de 
beperkte ruimte en coronamaatregelen was het de bedoeling deze pilot met 7 
deelnemers te laten plaatsvinden in Plan Einstein. Helaas konden we vanwege de 
aangescherpte maatregelen uiteindelijk toch niet starten. We hopen op een 
nieuwe kans in het voorjaar van 2021. 

TA ZUID
De TA Zuid/Tilburg is sinds 2017 actief en heeft inmiddels een groot en actief 
netwerk opgebouwd in de regio Hart van Brabant. Met name binnen het onder-
wijs (Entreecollege en het Internationaal Schakel College), als onderdeel van de 
vluchtelingenketen (COA, Sterk Huis, Nidos), en via maatschappelijke organisa-
ties (Rode Kruis, Motorcycle Support Nederland, Het Zuidelijke Toneel).

Vanuit de Gemeente Tilburg was in 2020 subsidie beschikbaar vanuit het Programma 
Inclusieve Stad waarin de gemeente streeft naar “Optimale kansen om talenten te 
ontwikkelen en werk doen dat ertoe doet”. Hierbinnen levert de TA met haar activiteiten 
een bijdrage om het aantal voortijdig schoolverlaters  in de regio te verminderen of 
te voorkomen. De TA begeleidt vooral alleenstaande jongeren met en zonder 
verblijfsvergunning die onderwijs volgen aan het Entreecollege of het ISK. 

In totaal begeleidde de TA Zuid/ Tilburg afgelopen jaar 56 jonge vluchtelingen. 
Binnen de uitgevoerde modules maakten de deelnemers kennis met diverse 
organisaties. De leermeesters en mentoren waren daarbij belangrijk als contact-
persoon en vertrouwenspersoon. Daardoor werd een community van jongeren, 
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betrokken docenten en leermeester gevormd. Helaas lukt het vanwege corona dit 
jaar niet om heel veel maatjes en coaches bij de modules te betrekken.

Naast begeleiding van de vluchtelingjongeren heeft de TA Zuid/ Tilburg een 
belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan ketenpartneroverleggen, zoals  
het Stedelijk AMV-overleg. Hierin wordt een integrale aanpak rondom AMV’s 
ontwikkeld. Ook is de TA partner bij de Brede Bijeenkomst Inburgering+ over de 
invoering van de nieuwe inburgeringswet. Door deze bijdragen neemt de bekend-
heid en zichtbaarheid van de TA in de regio steeds meer toe. 

TA Zuid/ Tilburg wordt gecoördineerd door projectleider Abubakarr Bangura, ooit 
zelf gevlucht uit Sierra Leone. Hij wordt daarbij van strategisch advies voorzien 
door vier betrokken en ervaren mensen uit het regionale bedrijfsleven, onderwijs 
en maatschappelijk middenveld. Twee stagiaires van de Avans Hogeschool onder-
steunden de projectleider bij de uitvoering van de werkzaamheden. 

Periode Modules Bijzonderheden Deelnemers Vrijwilligers

Voorjaar 2020 – EHBO-module Ism Rode Kruis en Entree 
College Tilburg 

24 2

Voorjaar 2020 Boy-Girl traject OIET-module ism COA 12 -

September 2020- 

On hold vanwege 
corona

Autotechniek Ism Motorcycle Support 
Nederland en Entree College 
Tilburg

20 3

NDC BOY/GIRLPOWER 
MODULE ISM COA
In samenwerking met het COA rondde de TA Zuid begin 2020 in Tilburg een 
Ondernemen in je Eigen Toekomst (OIET)-traject voor 12 jonge AZC-bewoners af. 
Alle deelnemers waren jonger dan 18 en in afwachting van hun verblijfsvergunning. 
In het traject leren zij hun wensen en ambities in beeld te brengen en daarover 
met anderen te praten. Het doel van het traject was de deelnemers te leren 
concrete acties te benoemen om hun plannen en ambities waar te maken.
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EHBOMODULE  
ISM RODE KRUIS
In samenwerking met het Rode Kruis en het Entree College Tilburg maakte NDC 
eind 2019 een start  met een zogenoemde EHBO-module. 24 deelnemers leerden 
om als vrijwilliger te worden ingezet bij grote evenementen waarbij het Rode Kruis 
aanwezig is. Helaas lukte het niet het traject in 2020 voor de uitbraak van corona af 
te ronden. Tijdens de lockdown werd de deelnemers aangeraden veel zelfstandig 
te leren uit het cursusboek en oefeningen te doen in voorbereiding op de eind-
toets die uiteindelijk op 6 juli plaatsvond. Voor deelnemers die zich ook echt als 
hulpverlener van het Rode Kruis willen gaan inzetten bij grote regionale evene-
menten, volgt begin 2021 een gratis traject waarbij het Rode Kruis haar eigen 
professionals koppelt als coach. 5 deelnemers meldden zich al aan.
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MODULE AUTOTECHNIEK 
ISM MOTOR CYCLE  
SUPPORT NEDERLAND
Na de zomervakantie startte in Tilburg een module ‘autotechniek’ voor 20 deel-
nemers. De studenten komen van het Entree College (in het kader van de profielen 
‘logistiek’ en ‘mobiliteit’) en de Internationale Schakelklas. De module is een 
samenwerking tussen NDC en Motorcycle Support Nederland en maakt de deel-
nemende jongeren wegwijs in de autotechniekbranche. Jammer genoeg  is deze 
module stil komen te liggen vanwege corona. Ook al omdat een follow-up module 
klaar staat, speciaal bedoeld voor deelnemers die in aanvulling op de module 
autotechniek een heftruck-certificaat willen behalen. 

TA NOORD
De activiteiten in regio Noord worden aangestuurd 
door projectleider Siriki Diarrassouba vanuit standplaats 
Emmen. Samen met een vaste groep van betrokken 
vrijwilligers lukt het hem zelfs in de huidige coronatijd 
activiteiten voor vluchtelingen in de regio te blijven 
organiseren, nieuwe vrijwilligers te mobiliseren en 
partners te betrekken, onder meer bij de organisatie 
van onze theatervoorstelling de Bright Side of Life in 
september 2020. TA Noord haalt geregeld de lokale 
media. 

Periode Module Bijzonderheden Deelnemers Vrijwilligers

Voorjaar 2020 Cook&Connect Samen koken en eten in Emmen; 3x 
georganiseerd. Stopgezet vanwege corona

60 60

Najaar 2020 OIET-module voor 
terugkeerders

Ism VluchtelingenWerk Noord 23 5
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MODULE  
COOK&CONNECT
De wekelijkse bijeenkomst Cook&Connect startte in februari 2020 in de bibliotheek 
Emmen. Bij deze activiteit ontving de TA om de week 80 tot 100 gasten uit diverse 
landen. Emmenaren en vluchtelingen konden kennismaken via eten, dansen en 
muziek. Cook&Connect is een plek waar coaches en maatjes worden geworven. 
Deze vrijwilligers melden zich aan via partners zoals Loods13, vrijwilligerscentrales, 
COA, VluchtelingenWerk, de Syrische vrouwengroep en via lokale media. Door de 
coronacrisis moesten we de bijeenkomsten in het voorjaar helaas stopzetten. 
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MONDKAPJES VOOR 
VLUCHTELINGEN 
Vanwege de overheidsmaatregel betreffende het verplicht dragen van mondkapjes 
in het openbaar vervoer in Nederland, deelde de TA in het voorjaar van 2020 zes 
weken lang iedere dinsdag gratis mondkapjes uit op AZC Emmen. Met dank aan 
donaties van de kerken in Emmen en andere betrokkenen. Het initiatief werd 
geprezen door vele Emmenaren, COA en de AZC-bewoners zelf. Met projectleider 
Siriki Diarrassouba verschenen diverse interviews bij RTV Drenthe, Emmer Courant 
en  Radio ZO34. In totaal zijn meer dan 300 mondkapjes uitgedeeld.

https://emmercourant.nl/artikel/1104508/ex-vluchteling-uit-assen-verkoopt-mondkapjes-op-het-azc-in-emmen.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.newdutchconnections.nl%2F
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ORGANISATIE VAN DE 
VOORSTELLING  
‘’BRIGHT SIDE OF LIFE’’ 
In januari startte de TA met de voorbereidingen van de organisatie van de theater-
voorstelling de Bright Side of Life in het ATLAS Theater Emmen in samenwerking 
met de Rotary Club. Het doel van de voorstelling is vluchtelingen een podium te 
geven hun toekomstdromen te delen met het publiek van betrokken burgers die 
zich als maatje of coach willen inzetten voor de ‘dromenjagers’. 

Vanwege corona werd de voorstelling twee keer verplaatst en uiteindelijk voor een 
‘volle’ zaal (corona-proof) gespeeld op 30 september. De voorstelling werd afge-
sloten door burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen. Hij schreef nadien een 
treffende column in de Emmer Courant waarmee hij nogmaals de impact van NDC 
benadrukte. Na afloop van de voorstelling zijn 8 coaches en maatjes geworven, 2 
nieuwe samenwerkingspartners betrokken geraakt (Stichting Samen in Emmen en 
FC Emmen) en hebben we 9 leerplekken gerealiseerd. 
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MODULE ‘ONDERNEMEN 
IN JE EIGEN TOEKOMST’ 
VOOR TERUGKEERDERS 
In samenwerking met VluchtelingenWerk en in het kader van hun project ‘Met 
opgeheven Hoofd’, voerde NDC tussen augustus en oktober in Emmen de module 
Ondernemen in Je Eigen Toekomst uit. In de module werden 23 uitgeprocedeerde 
deelnemers geleerd om hun leven weer in eigen hand te nemen door met hen in 
gesprek te gaan over toekomstoriëntatie. Ook als dat in hun land van herkomst is. 
De deelnemers waren enthousiast over de module die in oktober werd afgesloten 
met een talentenmarkt.
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Totaaloverzicht - Modules & projecten in 2020
In het onderstaande overzicht staan de modules en projecten die we in 2020 
realiseerden beknopt weergegeven. 

Periode Modules en 
activiteiten

Bijzonderheden Deel- 
nemers

Vrijwilligers, 
inclusief 
coaches en 
maatjes

Voorjaar 2020 NDC ICT Academy 
– MS Office

Cursus basisvaardigheden MS 
office

31 1

Doorlopend tot 
zomer 2020

Inspirational Monday 
(10x), ism HvA

Spel&ontmoeting; vanwege 
corona online doorgezet

200 8 

Voorjaar 2020 Conversatie-lessen Deelnemers leren de Neder-
landse taal; vanwege corona 
stopgezet

15 4

Voorjaar 2020 Werken in de retail Pilot ism Jumbo; in afwachting 
op een doorstart vanwege 
corona

8 -

Doorlopend Arcadis coaching Inpassingstraject voor vluchte-
lingen binnen de organisatie-
cultuur en begeleiding 
lijnmanagers om dat te bereiken 

11 18

Voorjaar 2020 Python Bootcamp
Accenture

Module programmeren ism 
Refugee Talent Hub

20 6

Voorjaar 2020 Cook&Connect Samen koken en eten in 
Emmen; 3x georganiseerd. 
Stopgezet vanwege corona

60 60

Najaar 2020 OIET-module voor 
terugkeerders

Ism VluchtelingenWerk Noord 23 5

Voorjaar 2020
Python Bootcamp
Tennet

Ism Refugee Talent Hub 25
18

Zomer 2020 Programmeren
VodafoneZiggo

Ism Refugee Talent Hub 26 18

Voorjaar 2020 – EHBO-module Ism Rode Kruis en Entree 
College Tilburg 

24 2

Voorjaar 2020 Boy-Girl traject OIET-module ism COA 12 -

September 2020- 

On hold 
vanwege corona

Autotechniek Ism Motorcycle Support 
Nederland en Entree College 
Tilburg

20 3

September 2020-

On hold 
vanwege corona

OIET met vrouwen 
uit AZC Utrecht

Ism Soroptimisten Utrecht 7 15

TOTAAL 14 modules/activi-teiten, waarvan 2 on hold  
vanwege corona

428 
deelnemers

158
vrijwilligers
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Overige activiteiten: 

PROJECT  
‘ROLMODELLEN’
In samenwerking met het COA maakten we in 2020 met het kernteam in Utrecht 
een start met het project ‘Rolmodellen’. NDC is hierin verantwoordelijk voor het 
werven en trainen van sleutelfiguren met een vluchtelingachtergrond, die volop 
zijn geïntegreerd in Nederland, hier studeren of werken en hun plek in ons land 
hebben gevonden. 

Deze ‘rolmodellen’, onder meer geworven uit ons alumnibestand, worden op 
vrijwillige basis ingezet op diverse COA locaties om hun integratie-ervaringen te 
delen met nieuwkomers in het AZC. Het doel van het project is statushouders te 
inspireren over hun toekomstmogelijkheden in Nederland, waarbij zij zelf de regie 
nemen en concrete stappen zetten ten aanzien van hun eigen inburgering.

Begin juli organiseerden we een online kick-off bijeenkomst, gevolgd door een 
live bijeenkomst in september. Uiteindelijk deelde eind oktober Mohamad Hassan 
als eerste rolmodel online zijn integratieverhaal met nieuwkomers. 
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Interview met Babah Tarawally

‘OM TE VERBINDEN MOET JE EERST ONTMOETEN. WERELDVLUCHTELIN-
GENDAG IS DE IDEALE DAG OM DICHTERBIJ ELKAAR TE KOMEN EN MEER 
TE LEREN VAN EN OVER ELKAAR.’

Babah Tarawally (1972) is filosoof, schrijver, columnist en werkt als trainer voor 
onder andere New Dutch Connections. In 1995 vluchtte hij uit Sierra Leone. In alles 
wat hij doet staat de Afrikaanse filosofie van ‘Ubuntu’ centraal: ‘Ik ben omdat wij 
zijn’. Speciaal voor Wereldvluchtelingendag 2020 gingen we met Babah in gesprek 
over hoe hij de Corona-periode heeft ervaren, zijn visie op de toekomst en zijn 
boodschap voor Wereldvluchtelingendag.

Hoe kijk jij terug op de afgelopen onbestemde en onzekere periode waar-
in je vanwege Corona geen trainingen voor NDC hebt kunnen geven?
‘Voor mij persoonlijk vond ik het lastig om geen mensen om me heen te hebben. 
Ik ben een sociaal dier en daardoor vond ik het een hele lastige tijd. Natuurlijk 
vind ik het ook moeilijk dat de trainingen bij NDC stopten. Alles wat we deden om 
een gemeenschap groter te maken werd nu anders door de maatregelen. Dat 
vond ik zeer problematisch. Tegelijkertijd weet je dat jouw eigen gezondheid en 
die van de mensen om je heen het belangrijkst is. De gehele periode dacht ik aan 
de jongeren en deelnemers die ik normaal zie bij NDC. Hoe gaat het met hen?  
Wat doen zij nu? Geïsoleerd in een asielzoekerscentrum zitten of thuis zitten is 
voor hen nog moeilijker. Je weet dat zij juist nu behoefte hebben aan contact. 
Degene die in de meest kwetsbare positie zitten moesten zich ook terugtrekken 
 uit de maatschappij. Als ik naar de toekomst kijk ben ik bang dat psychische 
problemen en stress worden vergroot door de afstand. Ik heb veel tijd besteed 
aan schrijven en reflecteren over mijn eigen leven. Dat heeft mij geholpen om stil 
te staan bij wat ik wil veranderen in mijn leven en hoe ik hierin aandacht besteed 
aan wat nuttig is voor mij en energie geeft. Dat vind ik een waardevol leermoment.’

20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Welke boodschap zou je de men-
sen willen meegeven? Heb je nog een speciale boodschap voor vluchte-
lingen in Nederland?
‘Ik vind Wereldvluchtelingendag heel belangrijk. Het is een dag om te herinneren. 
Dat er problemen zijn en brand is ergens anders in de wereld. De gevluchte 
mensen die je ziet zijn de vertegenwoordiging daarvan. Dat zij hier zijn betekent 
dat er ergens oorlog is. Het is de dag om bewust te worden van deze brandhaar-
den in de wereld. Op Wereldvluchtelingendag wordt een deur opengezet en het is 
een manier om de wij en de zij bij elkaar te brengen. Er is aandacht om elkaar te 
ontmoeten. Door bijvoorbeeld langs te komen op het AZC en door contact te 
zoeken met hen krijg je begrip. Je komt dichterbij elkaar en de verbinding wordt 
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sterker. Ze zeggen: ‘weten komt voor willen’. Als je iets weet over de problematiek 
dan komt dat voor iets willen doen. Om te verbinden moet je eerst ontmoeten. 
Wereldvluchtelingendag is de ideale dag om dichterbij elkaar te komen en meer 
te leren van en over elkaar.’

‘Wat ik zou willen meegeven is het belang dat we er voor elkaar moeten zijn. 
Politiek kan nationaal zijn of regionaal, maar de issues van de wereld zijn globaal 
en daarin zijn wij allen verbonden met elkaar. Wat er gebeurt in een asielzoekers-
centrum gebeurt ergens anders in de wereld. Wat er gebeurt in andere landen, in 
een oorlog, heeft direct gevolg op wat er hier gebeurd. Black Lives Matter is in de 
VS ontstaan en hier ondervinden we daar ook de gevolgen van. Nederland is geen 
eiland en het is belangrijk te beseffen dat we onderdeel van de wereld zijn. We zijn 
allemaal met elkaar verbonden. Als je een vluchteling ziet denk dan niet dat hij of 
zij ‘de ander’ is maar onderdeel is van ons allemaal.’

Hoe kunnen mensen dit doen?
‘Je wordt wijzer door vragen te stellen. Interesse voor elkaar opbrengen en vragen 
aan elkaar blijven stellen in plaats van vooroordelen uiten. Start met vragen stellen 
aan de ander voordat je aannames doet. Waar zit jouw pijn? Jouw kracht? Wat 
geeft jou energie? Wanneer je ruimte voor iemand schept om dit uit te leggen kun 
je elkaar begrijpen. Verbinding maak je door vragen te stellen en begrip voor 
elkaar te hebben, waardoor je een stap naar elkaar toe kunt zetten en dichterbij 
elkaar komt.’

Je bent ook actief met de Ubuntu filosofie. Wat kan Ubuntu bijdragen?
‘De Ubuntu filosofie zegt: ‘Ik ben omdat wij zijn’. In de tijd van slavernij kon het 
Westen de Afrikanen tot slaaf maken door hen niet als mensen te zien. Door hen te 
ontmenselijken en daarmee het recht om hen als slaaf te gebruiken. Daar ging het 
fout: door de ander niet te zien als mens. Ubuntu zegt: ‘je kan alleen mens zijn als 
je erkent dat de ander mens is’. Asielzoekers zijn mensen. Erkennen dat zij mensen 
zijn zorgt ook dat jouw eigen menselijkheid er is. Door hen te erkennen als mens, 
ben jij een mens. Dit is een wisselwerking. Ubuntu is de filosofie die helpt om het 
‘wij’ te versterken. In het Westen staat het individuele denken centraal en er is een 
stap nodig om ook weer het ‘wij’ te erkennen. Om dat te erkennen moet je 
 verbinding aangaan met elkaar. De kloof dichten. Uit je cirkel stappen en het 
individualistische denken laten gaan. Als je als individu een succes hebt geboekt, 
doe dan ook iets terug voor de maatschappij. Als ‘civil servant’ ben je in dienst van 
de gemeenschap. Betrokken zijn bij vluchtelingen en iets doen voor de ander, dat 
is Ubuntu. Vraag jezelf wat je hebt en wat je kunt delen.’

Kun je meer vertellen over jouw ervaringen hierin? Wie steunde jou?
‘Toen ik naar Nederland kwam ben ik geholpen door veel mensen. Rob Martin in 
Drachten, de kerk, de voetbalvereniging, de volleybalvereniging: zij hebben mij 
geholpen om te zijn wie ik nu ben. Ik heb ook een privilege. Het is geen white 
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privilege, maar wel een privilege, want ik had een voorsprong door de juiste 
mensen die mij hielpen om stappen te nemen. Door hen heb ik succes kunnen 
boeken. Zij hebben de weg voor mij vrijgemaakt zodat ik makkelijker kon 
wandelen. Toen ik met mijn eerste studie klaar was, had iedereen zijn ouders mee. 
Ik had niemand. Ik was daar alleen. Totdat Rob en Martien verschenen met een bos 
bloemen. Zij waren daar als familie voor mij en dat gaf mij het gevoel dat ik ook 
mensen had die achter mij stonden. Ik ben niet alleen. Voordat zij kwamen voelde 
ik me verschrikkelijk. Iedereen had familie en ik zat er in mijn eentje. Totdat zij 
kwamen, toen had ik mensen achter mij. Dat was een versterking, een boost. Ik 
weet door die ervaring ook hoe belangrijk het is om een sterk netwerk te hebben. 
Dat geef ik ook graag door aan anderen. 

Dit is een verkorte weergave van het interview. Lees de volledige versie op onze 
website.

https://www.newdutchconnections.nl/interview-met-babah-tarawally/


NAAM SAMIRA
DROOM BAAN ALS  
MAATSCHAPPELIJK  
WERKER
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CONTINUÏTEIT EN  
PROFESSIONALISERING
NDC is een voorwaartsgerichte organisatie die al jaren lang veel kansen ziet voor 
de integratie en ontwikkeling van vluchtelingen en die velen in onze samenleving 
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.

En toen kwam corona
Corona stond op de rem en bracht NDC piepend en slippend tot stilstand. De 
invloed die de maatregelen voor het indammen van het corona-virus hadden op 
onze werkzaamheden was groot. Zoals elke organisatie in Nederland volgden wij 
de (strenge) maatregelen die de regering afkondigde. Daardoor moesten we 
bestaande en nieuw te ontwikkelen voorstellingen verzetten, afgelasten of door-
schuiven naar 2021. Modules werden online voorgezet, of ook verzet. We ontwik-
kelden nieuwe methodes om deels door te kunnen gaan. De inhoudelijke conse-
quenties zijn eerder in dit verslag uitgebreid beschreven. We liepen daardoor veel 
omzet mis. 

De impact voor de organisatie was daardoor ook groot. NDC-medewerkers met 
een arbeidscontract werkten vanuit huis en hielden onderling zo goed en zo 
kwaad als dat ging, dagelijks (online) contact met de doelgroep. De stagiaires 
bleven thuis omdat hun scholen gesloten waren en de deelnemers niet konden 
komen. NDC heeft ingezet om dit huidige kleine team te behouden, waardoor we 
de kennis, ervaring en het netwerk zouden kunnen behouden, hoewel het grootste 
deel van onze inkomsten en activiteiten wegviel. Hiervoor maakten we dankbaar 
gebruik van de verschillende voorzieningen en maatregelen die daarvoor van 
overheidswege beschikbaar werden gesteld. Zo vroegen we NOW 1, 2 en 3 aan.  

Daarnaast werkt NDC ook met verschillende ZZP-ers in de trainingen en voor de 
producties. Aangezien deze werkzaamheden wegvielen, werd dat problematisch. 
Toch hebben we onze enorm trouwe zzp-collega’s, daar waar mogelijk, zo veel 
mogelijk ingezet, waardoor het wegvallen van de normale werkzaamheden 
redelijk is gecompenseerd. 

Ondanks het inkomstenverlies, doordat voorstellingen niet doorgingen, door het 
uitstellen van activiteiten, zette NDC alles in het werk om in contact te blijven met 
de kwetsbare doelgroep, ons publiek en de theaters. We hebben voorstellingen 
geannuleerd, verschoven, nogmaals verschoven, gespeeld voor 30 man, soms 
twee keer per dag. We hebben collega’s gecompenseerd die wel geboekt 
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stonden, maar die door corona niet konden optreden. Op deze wijze hebben we 
getracht onze beloftes waar te maken, de relatie vast te houden, de ‘tent open te 
houden’ en het vertrouwen vast te houden. 

NDC blijft waakzaam, want we hebben gezien wat de impact van corona is voor 
onze medewerkers. Voor NDC producties blijft het onzeker wanneer de theaters 
weer opengaan. En wanneer we op een veilige manier kunnen repeteren. Veel 
blijft onduidelijk over het verdere verloop van de crisis en de consequenties ervan 
voor de arbeidsmarkt en de culturele sector. We weten niet hoelang de maat-
regelen rondom sociale distantie en het verbod op bijeenkomsten en het daaraan 
gekoppelde verplichte thuiswerken van kracht blijven en wanneer theaters weer 
volle zalen mogen trekken. 

Wij danken onze subsidienten en partners voor hun begrip en ondersteuning in 
deze moeilijke tijd.

Continuiteit en kansen voor 2021 t/m 2024
Net als vier jaar geleden oordeelde de Adviescommissie Cultuur van de Gemeente 
Utrecht afgelopen zomer positief over de meerwaarde van NDC voor de culturele 
pluriformiteit in haar stad. We zijn dus wederom toegelaten tot het kunstenplan 
van de stad, voor de periode 2021-2024. Vanzelfsprekend kijken we er naar uit 
middels kunst en cultuur opnieuw te mogen bouwen aan een inclusieve stad 
waarin de vreemdeling geen vreemdeling meer is. 

Daar bovenop kregen we ook goed nieuws vanuit het Fonds voor de Podiumkunsten. 
Voor de eerste keer worden we als gezelschap structureel ondersteund, eveneens 
voor de periode 2021-2024. Het Fonds toonde zich onder de indruk van ons 
‘sociaal-maatschappelijk geëngageerd theater dat is gericht op de participatie van 
specifieke communities’. Een prachtig compliment want dat is precies onze missie. 
Het vertrekpunt voor de activiteiten van NDC Producties die we gaan ondernemen 
is ons meerjarencultuurplan ‘Home’.

Tenslotte zijn we benieuwd wat we inhoudelijk en financieel kunnen bereiken in 
het kader van de nieuwe inburgeringswet die op 1 januari 2022 van kracht wordt. 
In Utrecht, Emmen en Tilburg hebben we goede contacten binnen de gemeenten 
en we verwachten met diverse partners te komen tot het opzetten van impactvolle 
modules. In alle gemeenten zijn afgelopen jaar aanbestedingen aangekondigd 
waarbij NDC wil aanhaken.

Professionalisering
New Dutch Connections meldde zich medio 2020 aan als lid van de NAPK 
 (Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten), de branchevereniging voor 
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professionele podiumkunstproducenten. NDC vond het daarvoor tijd vanwege de 
vierjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Een voorwaarde voor het 
lidmaatschap is dat iedere werknemer zijn pensioenvoorziening via het PGGM 
verkrijgt. Nadat NDC was aangemeld, kregen we echter het bericht dat wij ons 
verplicht hadden moeten aansluiten vanaf 2017, in plaats van vrijwillig in 2020. 
Over dit standpunt zijn we in gesprek met PGGM. 

NDC start 2021 op een nieuwe locatie
Afgelopen jaar gaven we ook onze verhuizing vorm. Na vijf jaar keren we terug in 
Theaterhuis De Berenkuil, alwaar ook een aantal andere Utrechtse kunst- en 
cultuurgezelschappen hun residentie hebben. In dit kloppende en creatieve hart 
van de stad voelen we ons vast weer snel thuis. Op deze inspirerende locatie 
hielden we namelijk ook in het verleden al kantoor. De eerste contacten voor 
samenwerking zijn al gelegd! 
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GOVERNANCE EN  
PERSONEEL
NDC kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht (RvT). Het bestuur van de 
organisatie bestaat uit artistiek directeur Bright Richards. Met de RvT wordt in 2021 
besproken op welke wijze de zakelijke/ bestuurlijke kant van de organisatie het beste 
kan worden ingevuld om recht te doen aan de verschillende codes of governance.

NDC hield kantoor in Hoog Catharijne, Utrecht en was verantwoordelijk voor:

• Het uitvoeren van leermodules en 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

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de 
stichting en de daarmee verbonden organisatie en is belast met de taken en 
bevoegdheden die hem bij de statuten zijn toegekend. De RvT is de werkgever 
van de directie/bestuurder. 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 2020 vonden de vergaderingen plaats 
op: 11 maart, 13 mei, 7 september en 19 november. Voorafgaand aan de plenaire 
bijeenkomsten kwam de audit commissie samen om de financiële stand van zaken 
met de directie door spreken. De RvT ontvangt geen bezoldiging.

Leden Raad van Toezicht
Carolien Schippers (Voorzitter) Directeur Grond & Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam

Rhodia Maas (Vice voorzitter) Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Mpanzu Bamenga  Coördinator & Co-founder Inclusion Leaders Network

Ronald van Maldegem Business Consultant

Frank van Bussel Directeur KNHM Foundation

Mario Halfhide Business Consultant

Monica van Berkum Oprichter en trekker van Migratie Beraad
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De RvT bestond in 2020 uit zeven personen, maar gaat in 2021 terug naar zes 
leden. Per 1 januari nemen wij afscheid van Carolien Schippers en Frank van 
Bussel. Mpanzu Bamenga is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de RvT. De 
vertrekkende leden blijven als adviseur aan NDC verbonden. 

Een nieuw lid hopen we snel in het nieuwe jaar te werven. Vanwege de toekenning 
van het Fonds voor de Podiumkunsten, en een steeds grotere rol van NDC Produc-
ties in de uitvoering van de werkzaamheden is er vanuit het bestuur de wens 
iemand te benoemen met een achtergrond in de kunst- en cultuursector.

Personeel
NDC werkt vanuit de standplaats Utrecht met een klein kernteam en daaromheen 
een flexibele schil van vrijwilligers, sociale ondernemers, creatieve producenten en 
technici. Ook hebben we een pool van diverse trainers die we kunnen oproepen 
voor het geven van onze soft skills trainingen. Daarnaast zijn er jaarlijks diverse 
studenten en stagiaires actief en voert NDC een actief vrijwilligersbeleid. De 
personele bezetting is als volgt:

Directeur/bestuurder Bright Richards 

Senior medewerker fondsenwerving en conceptontwikkeling Margriet Stuurman

Senior medewerker fondsenwerving, communicatie en projecten Remko de Kok 

Projectleider ToekomstAcademie Zuid/ Tilburg Abubakarr Bangura

Projectleider ToekomstAcademie Noord/ Emmen Siriki Diarrassouba

Uitvoerend junior projectleider Jan Pirot

Projectmedewerker Toekomst Academie & Producties Nina Mijnheer 

Financieel controller John van Varik

Keurmerk
Stichting New Dutch Connections heeft een ANBI status onder RSIN nr. 814011858.



NAAM SADAM
DROOM WERK IN  
EEN KLEDINGZAAK
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Balans per 31 december 2020 2020 2019
(na resultaatbestemming) € €
Activa

Materiële vaste activa
Vervoermiddelen 10.336 16.006
Apparatuur 4.092 5.169
Inventaris 5.527 9.531

19.955 30.706
Vorderingen
Debiteuren 11.008 27.813
Te ontvangen Fondsen 0 96.034
Te ontvangen subsidies 11.793 118.883
Belastingen 8.758 16.393
Overige vorderingen 18.292 16.446
Overlopende activa 0 16.984

49.851 292.553

Liquide middelen 830.288 355.831

900.094 679.090

Balans per 31 december 2020 2020 2019
(na resultaatbestemming) € €
Passiva

Stichtingskapitaal en reserves
Continuïteitsreserve 104.322 160.554
Bestemmingsreserves Subsidies 45.344
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht 0 63.335

149.666 223.889
Kortlopende schulden
Crediteuren 27.832 57.159
Premies sociale verzekeringen 7.545 6.277
Pensioenpremies 131.823
Te besteden Fondsen 539.126 305.605
Te besteden subsidies 5.000 0
Overige schulden 39.102 56.160
Lening o/g bestuurders 0 30.000

750.428 455.201

900.094 679.090

FINANCIËN 
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Exploitatierekening 

Toelichting bij de financiële cijfers over 2020

Reserves
De staat van baten en lasten over 2020 sluit met een nadelig saldo van € 74.223 
en is in overeenstemming met de bovenstaande opstelling in de Jaarrekening over 
2020 verwerkt. Na genoemde verwerking van het resultaat bedraagt het vrij 
besteedbaar vermogen per 31 december 2020 een bedrag van € 149.666, en 
onder de Passiva is een specificatie van dit bedrag weergegeven.

Staat van baten en lasten 2020
 Werkelijk

2020
 Begroot

2019
 Werkelijk

€ € €
Baten
Baten van particulieren 1.672 2.000 1.550
Baten van bedrijven 116.711 50.000 89.937
Baten van subsidies van overheden 214.072 250.000 372.441
Baten van andere organisaties zonder winststreven 87.361 156.000 252.540
Baten van UWV in het kader van NOW-regelingen 82.997 0
Totaal baten 502.813 458.000 716.468

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Empoweren 340.567 290.216 448.340
Performance 128.086 98.784 133.189

Totaal besteed aan doelstellingen 468.653 389.000 581.529

Wervingskosten 62.098 40.800 36.520
Kosten beheer en administratie 46.068 27.200 59.195
Totaal lasten 576.819 457.000 677.244

Saldo voor financiële baten en lasten 217  -   188
Saldo van baten en lasten -74.223 1.000 39.036

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve -56.232 1.000 -3.282
Bestemmingreserves Subsidies 45.344
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht -63.335 0 42.318
Totaal -74.223 1.000 39.036
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Financiële positie
Per 31 december 2020 beschikt NDC over een vrij besteedbaar eigen vermogen 
van € 149.666 tegen een bedrag van € 223.889 per 31 december 2019.

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 
2020 en per 31 december 2019 bedroeg de solvabiliteit 16,7 % respectievelijk 
33,0 %. De score per ultimo 2020 is ten opzichte van 2019 gehalveerd. Het in 2021 
werken aan verbeterde verhouding is dan ook voor NDC van belang zodat het 
opgebouwde weerstandsvermogen voldoende zal zijn 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 2020 en per 31 december 2019 bedroeg de current ratio 
1,17 respectievelijk 1,42. Hoewel beide scores voldoende zijn, geldt ook in het 
kader van dit kengetal dat er in 2021 binnen NDC aandacht dient te zijn om de 
genoemde verhouding te verbeteren.

Overige financiële informatie
Als u aanvullende, financiële informatie over NDC wenst te lezen, verwijzen wij u 
graag naar de Jaarrekening over 2020 zoals deze op de website van NDC te 
vinden is.

In 2020 is het personeelsbestand van NDC afgenomen. Begin 2020 was er 6,33 fte 
in dienst, eind 2020 bedroeg dit 3,95 fte. Hiervan waren 4 medewerkers voor 
onbepaalde tijd aan NDC verbonden, de rest van de medewerkers hadden een 
contract voor bepaalde tijd of een oproepcontract.
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IN DE MEDIA
Ook afgelopen jaar haalde New Dutch Connections geregeld het nieuws en wisten 
we onze positieve boodschap te verspreiden, zowel in de landelijke als lokale 
media en op televisie. 

NDC was eind april één van de ondertekenende organisaties van de petitie om 
alleenstaande vluchtelingkinderen uit Griekenland in Nederland op te vangen. 
Aanvullend sprak Bright Richards na afloop van het maandelijkse 12.00u-alarm op 
uitnodiging van #AlarmEuropa vanuit de binnenstad van Utrecht de gemeente en 
de inwoners toe en pleitte voor opname van vluchtelingen uit Griekenland. Het 
LinkedIN-bericht dat we daarover plaatsten had relatief gezien een recordbereik: 
het filmpje in het bericht met de toespraak werd bijna 30.000 keer weergegeven.  

Bright Richards sprak op 5 juni tijdens een manifestatie van Black Lives Matter op 
uitnodiging van de organisatie op inspirerende wijze een grote menigte demon-
stranten toe op het Jaarbeursplein in Utrecht. 

Daarnaast was Bright Richards in maart en april vier keer te zien in het televisie - 
programma ‘Cafe Lazarus’ (EO) waarin hij zijn bespiegelingen deelt over diversiteit in 
Nederland. Ook sprak Bright Richards in maart in het televisieprogramma “Op adem” 
(EO) met presentatrice Jacobiene Geel over hoe hij stand houdt in tijden van Corona. 
Ook NDC-trainer, schrijver en columnist Babah Tarawally verscheen op televisie. 
Hij werd geportretteerd in het TV-programma ‘Dus ik volg’, van omroep Human. 
Hierin reflecteert hij op zijn integratie in Nederland. 

Tevens verschenen er in 2020 diverse artikelen met en over NDC in landelijke en 
lokale media: 
• “Brood op de plank – Bright Side of Life koppelt vluchtelingen aan bedrijven”,  

in de nieuwsbrief van Kerk en Wereld (voorjaar 2020)
• “Van Bright Side of Life naar Future Citizens”, in Wijs, het gemeenteblad van  

de Utrechtse Janskerk (maart 2020)
• “Migratie is topsport”, in Sprank, het magazine van Divosa, (mei 2020)
• “Ex-vluchteling uit Assen verkoopt mondkapjes op het AZC in Emmen,  

Emmer Courant (19 mei 2020)
• “Sociaal Creatieve Raad biedt kunstenaar aan als probleemoplosser,  

NRC (24 juni 2020) 
• “Bright Richards blijft strijdbaar in tijden van Corona.‘Waarom zetten wij kunst 

niet in om inclusie tot stand te brengen?’, in Cultureel Persbureau (juli 2020)
• “Onze gezondheid is nu het belangrijkste”, Magazine UITagenda Utrecht  

(december 2020)
• “Waar je je goed voelt daar ben je thuis”, AdValvas (december 2020) 
• “Hemelse Modder”, radioprogramma, Radio Bloemendaal (december 2020)

https://nos.nl/artikel/2331428-oproep-haal-kinderen-uit-griekse-kampen-voordat-corona-toeslaat.html
https://www.facebook.com/platenkamp/videos/10157215268434249/
https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2020/03/bevlogen-gesprekken-in-nieuwe-seizoen-cafe-lazarus
https://www.youtube.com/watch?v=v6k1ArTssZk&feature=emb_logo
https://www.human.nl/dus-ik-ben/kijk/overzicht/2020/aflevering-2.html
https://www.newdutchconnections.nl/wp-content/uploads/2020/06/Sprank-5-Bright-Richards.pdf
https://emmercourant.nl/artikel/1104508/ex-vluchteling-uit-assen-verkoopt-mondkapjes-op-het-azc-in-emmen.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.newdutchconnections.nl%2F
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/23/sociaal-creatieve-raad-presenteert-kunstenaar-als-probleemoplosser-a4003744
https://cultureelpersbureau.nl/2020/07/bright-richards-blijft-strijdbaar-in-tijden-van-corona-waarom-zetten-wij-kunst-niet-in-om-inclusie-tot-stand-te-brengen/
https://issuu.com/uitagendautrecht/docs/uau-2020-057
https://www.advalvas.vu.nl/verhalen/waar-je-je-goed-voelt-daar-ben-je-thuis
https://www.radiobloemendaal.nl/uitzending/Hemelse-Modder-met-Bright-O.-Richards-in-gesprek-met-presentator-Elianne-Meijer/17733948
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In aanvulling op dit overzicht leverde de voorstelling de Bright Side of Life, die we op 
30 september speelden in het Atlas Theater in Emmen, veel extra publiciteit op. 
Onder meer RTV Drenthe besteedde aandacht aan de voorstelling en eregast 
 burgemeester Eric van Oosterhout, schreef daags na de succesvolle avond een 
treffende column in de Emmer Courant.

NDC & Social media
NDC is actief op social media en bouwt gestaag door aan het vergroten van haar 
online community. Naast onze website, digitale nieuwsbrief, facebook, twitter en 
LinkedIN zijn we sinds december tevens actief op instagram. Ons bereik in aantal 
volgers is als volgt:

Nieuwsbrief 5.534

Facebook 5.711

LinkedIN 22.216 (accounts NDC en Bright Richards bij elkaar opgeteld)

Twitter 1.540

Instagram 111

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/163600/Vluchtelingenproject-in-Emmen-van-start-met-uitverkochte-voorstelling
https://emmercourant.nl/artikel/1129796/column-eric-van-oosterhout-bright-side.html
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SPEELLIJSTEN
As I Left My Fathers House

Datum Locatie Opdrachtgever/Partner Bezoekers

20-06-2020 Utrecht Bibliotheek Geannuleerd
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The Bright Side of Life

Datum Locatie Opdrachtgever/Partner Bezoekers

18-01-2020 Den Haag Theater Dakota 120

25-01-2020 Nijmegen Stadsschouwburg 115

27-01-2020 Hoofddorp De Meerse 150

06-02-2020 Oss De Groene Engel 150

11-02-2020 Amstelveen P60 120

19-02-2020 Hoorn Parktheater Hoorn 200

15-03-2020 Emmen Atlas Theater Geannuleerd

18-03-2020 Houten Theater Aan de Slinger Geannuleerd

26-03-2020 Dedemsvaart De Gashouder Geannuleerd

22-04-2020 Arnhem Tennet Geannuleerd

01-05-2020 Rotterdam St. Hoedje van Papier Geannuleerd

06-05-2020 Heerlen Accenture Geannuleerd

14-05-2020 Rotterdam SNTR Geannuleerd

15-05-2020 Utrecht Jumbo Geannuleerd

04-06-2020 Amsterdam DLA Piper Geannuleerd

11-06-2020 Rotterdam Deloitte Geannuleerd

13-06-2020 Amsterdam Present Festival Geannuleerd

28-06-2020 Utrecht Nidos Geannuleerd

03-07-2020 Nijmegen Lux Geannuleerd

04-07-2020 Dordrecht Biesbosch Programma Geannuleerd

08-09-2020 Amsterdam OBA 30 + Online – 120 kijkers

12-09-2020 Utrecht UitMarkt Geannuleerd

13-09-2020 Emmen Atlas Theater Geannuleerd

16-09-2020 Houten (2x) Theater aan de Slinger 79

30-09-2020 Dordrecht Kunstmin Geannuleerd

30-09-2020 Emmen Atlas Theater 160

03-10-2020 Enschede Wilmink Theater Geannuleerd

03-10-2020 Nijmegen (2x) Stadsschouwburg 106

06-11-2020 Amsterdam Vrije Universiteit Online – 4.200 kijkers

14-11-2020 Amstelveen Griffioen Geannuleerd

14-11-2020 Amstelveen Griffioen Geannuleerd

10-12-2020 Ede Cultura 50

11-12-2020 Dordrecht Kunstmin Geannuleerd

12-12-2020 Amstelveen (2x) Griffioen 57

15-12-2020 Amstelveen (2x) Griffioen Geannuleerd

TOTAAL 17 voorstellingen,  
inclusief 2 online;  
24 geannuleerde voorstellingen 
vanwege corona

1.337 bezoekers/  
4.320 online kijkers/  
88 matches tussen vluchtelingen 
en bezoekers gerealiseerd
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NAAM ZAHRA
DROOM BAAN ALS 
TANDARTSASSISTENT 
OF CHEF KOK
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SUBSIDIENTEN, FONDSEN 
EN DONATEURS
NDC kan haar werk niet doen zonder de steun van subsidies en particuliere 
fondsen, zowel landelijk als lokaal. Wij willen hen bedanken voor hun vertrouwen 
en ondersteuning. 

Europees
• Asiel, Migratie en Integratie Fonds (EU)

Rijks
• Fonds voor de Podiumkunsten

Gemeentelijk
• Gemeente Utrecht Cultuur
• Gemeente Utrecht DMO  

Gemeente Rotterdam 
• Gemeente Tilburg

Landelijke particuliere fondsen
• Adessium Foundation
• VSB fonds
• Fred Foundation
• Stichting Doen
• Porticus
• Fonds21
• Kansfonds
• ZOZ Fonds  

(Prins Bernard Cultuurfonds)
• Fonds voor Cultuurparticipatie
• Oranje Fonds
• Kerk en Wereld
• Stichting Dialoog
• Instituut GAK
• Axians/Da Vinci 

Lokale particuliere fondsen
• WM de Hoop Stichting

Donateurs
• Ribbink van den Hoek  

Familiestichting
• H.Hartstra Stichting
• Rotary Club Emmen
• Arcadis
• Accenture
• En vele anderen



LET’S 
CONNECT!
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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, Refugee Talent Hub, Hack your 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 Uitzendbureau, I-did, Movisie, Liander, Niod.

Onderwijs Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Erasmus 
University College, Vrije Universiteit, 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 
 Vluchtelingen, Libertum, Promen, Samen voor Goud, Sociaal team Gouda, 
Krimperwaard Intercultureel, Taalkoppels, Niod, Koetshuis, Pauluskerk, Stichting 
Vredeseducatie, 
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COLOFON
Redactie
Remko de Kok
Margriet Stuurman
Bright Richards
Nina Mijnheer

Vormgeving
Roger Peters, www.massiveatrack.nl

Fotocredits
Marieke Wijntjes 
Ribal
New Dutch Connections 
Mawteni Foundation 
Lilian van Rooij

Contactgegevens
Bright Richards, Directeur-bestuurder
Tel. direct:  06 51614262
bright@newdutchconnections.nl

www.newdutchconnections.nl
info@newdutchconnections.nl
Tel. algemeen: 06 53441677

Facebook: www.facebook.com/NewDutchConnections
Instagram: www.instagram.com/newdutchconnections
Twitter:  twitter.com/NewDutchConnect
LinkedIn: nl.linkedin.com/company/new-dutch-connections
 

Bezoekadres NDC kantoor   
Theaterhuis De Berenkuil
Biltstraat 166
3572 BP  Utrecht

Postadres NDC kantoor 
Joseph Haydnlaan 79
3533 AC Utrecht

IT TAKES A VILLAGE 
TO RAISE A CHILD

http://www.massiveatrack.nl
mailto:bright%40newdutchconnections.nl?subject=
http://www.newdutchconnections.nl
mailto:info%40newdutchconnections.nl?subject=
http://www.facebook.com/NewDutchConnections
http://www.instagram.com/newdutchconnections
http://twitter.com/NewDutchConnect
https://www.nl.linkedin.com/company/new-dutch-connections
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