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NEW DUTCH CONNECTIONS  
EN DE TOEKOMSTACADEMIE
New Dutch Connections (NDC) is een cultureel- en maatschappelijke organisatie die 
vluchtelingen inspireert en motiveert om opnieuw in zichzelf te geloven. Dit doen  
wij onder andere door samen met bedrijven modules aan te bieden in de Toekomst-
Academie, vluchtelingen te koppelen aan coaches en maatjes en unieke ontmoetingen  
te organiseren. Ook zijn wij ervaren in het opzetten van employment-trajecten die 
 vluchtelingen toe leiden naar een stage, werkervaringsplek en/of baan. NDC is 
 gespecialiseerd in het vergroten van draagvlak met gebruik van creatieve middelen  
en de individuele begeleiding van coaches, leermeesters en deelnemers. NDC stelt 
programma’s samen om draagvlak op de werkvloer te vergroten en de match  
tussen werkgever en vluchtelingen op langere termijn succesvol te maken.

In de afgelopen 5 jaar hebben ruim 2500 vluchtelingen meegedaan aan een module  
van de ToekomstAcademie. Dit heeft geleid tot minimaal 100 banen in de techniek,  
ICT, Finance, Engineering en Zorg. 
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Een module duurt doorgaans 10-12 weken, naast de voorbereidingstijd en de follow-up. 
De softskillstrainingen geeft NDC. Daarin staat centraal dat de vluchtelingen opnieuw in 
zichzelf gaan geloven. Ze worden gemotiveerd en gestimuleerd om het heft in eigen 
handen te nemen. Inhoudelijk (de hardskills training) wordt het programma van de module 
samen vormgegeven met een partner, bedrijf of organisatie. De voorbereiding van een 
module neemt doorgaans 3 tot 6 maanden in beslag.

Partners
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Future 
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Hard skills training deelnemers (door partner)

Soft skills training deelnemers (door NDC)
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Matching Film Première Talentenmarkt

12-15 weken

OPBOUW VAN EEN MODULE BINNEN DE TOEKOMSTACADEMIE
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MODULE TOEKOMSTACADEMIE
  

TAAKVERDELING TIJDENS  
MODULE
NEW DUTCH CONNECTIONS:
1. Selectie en matching 

NDC draagt geschikte kandidaten aan voor de module. Deze statushouders hebben 
kennis en ervaring in de betreffende sector. Zij willen graag kennis maken met het 
bedrijf en willen graag laten zien wat zij kunnen. De matching gaat aan de hand van  
het profiel wat gezamenlijk wordt vastgesteld.  
 
 
 
 

 

2. Inspiratiesessies 
NDC biedt inspiratiesessies met een performance van Bright Richards, of bijvoorbeeld 
de theatervoorstelling ‘The Bright Side of Life’ of een monoloog uit Future Citizens.  
Deze inspiratiesessies hebben tot doel medewerkers te enthousiasmeren en zo binnen 
het bedrijf het draagvlak te vergroten voor de module en de samenwerking met de 
ToekomstAcademie. De startbijeenkomst, het matchingsevent en talentenmarkt zijn 
gericht op het vergroten van de community rondom de statushouders op de werkvloer. 

‘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

WWW.NEWDUTCHCONNECTIONS.NL

4 / 8

http://www.newdutchconnections.nl
https://www.youtube.com/watch?v=7EFQpxDz_fI


3. Training medewerkers 
NDC begeleidt werkbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor de inclusie van vluchte-
lingen op de werkvloer. Zij worden gematcht met de kandidaten en krijgen een training 
rondom interculturele communicatie en Cross Cultural Bridging. Hierdoor krijgen 
medewerkers tools aangereikt om eventuele culturele verschillen te overbruggen. 
 
 
 
 

 

4. Training statushouders  
NDC biedt softskills trainingen aan deelnemers op het gebied van Cross Cultural 
Bridging, (Personal) Branding en Marketing. Dit bereidt hen voor op een succesvolle 
verbinding met het bedrijf en met toekomstige collega’s.  
 

INZET BEDRIJFPARTNER TIJDENS MODULE:
1. Geeft medewerkers de mogelijkheid om te participeren in het traject als coach  

(ervaren medewerkers), maatje (junior medewerkers) of leermeester (trainer  
van de hardskills) en deelt interne oproep over de mogelijkheid om coach/maatje  
of leermeester te worden voor dit traject. 

2. Biedt de (online) omgeving aan waar de culturele activiteiten, evenementen  
en trainingen van de module plaats kunnen vinden. 

3. Verzorgt de hard skills-trainingen binnen dit traject 
4. Heeft initiatiefnemers binnen het bedrijf om samen met NDC de planning en afspraken 

rondom de module af te stemmen en te evalueren tijdens en na het traject.
5. Faciliteert de module vanuit het SROI budget of via  MVO doelstelling.
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MODULE TOEKOMSTACADEMIE
  

VERVOLGAANBOD/ 
ZORGVULDIGE ONBOARDING 
Tijdens het project ‘Houd statushouders aan het werk’ wat NDC samen met Arcadis en 
Instituut GAK heeft uitgevoerd, is naar voren gekomen dat een  arbeidscontract alleen  
niet een voorwaarde is om statushouders ook langdurig te verbinden. Een duurzaam 
succes zit in een zorgvuldig on-boarden van de nieuwe collega’s. Deze onboarding heeft 
de volgende elementen:

DOOR NEW DUTCH CONNECTIONS: 
1. Individuele begeleiding 

De individuele begeleiding vindt maandelijks plaats, voornamelijk online of via de 
telefoon. Door NDC wordt dan ingecheckt op hoe het gaat. De nieuwkomer krijgt  
dan ruimte om zijn zorgen, zijn vragen, zijn frustraties en beperkingen te delen  
met een vertrouwd persoon, die geen belang heeft als werkgever. Daarnaast staat 
NDC naast de deelnemer bij de communicatie met de werk gever, werkbegeleider, 
gemeente en rondom inburgeringsvraagstukken.  
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2. Intervisie met de nieuwkomers gezamenlijk 
Hierin worden vraagstukken besproken waar alle deelnemers tegen aan lopen. De deel-
nemers kunnen elkaar adviseren, hun successen delen en strategieën  uitwisselen om obstakels 
te omzeilen. NDC faciliteert deze sessies vanuit een intercultureel perspectief en kan op 
onderdelen vaardigheidstraining geven.  

3. Training werkbegeleiders 
Het begeleiden van statushouders op het werk heeft specifieke uitdagingen. Deze zijn van 
interculturele aard (verschillen in communicatie, verwachtingen rondom sturing en hierarchie) 
en praktische aard (inburgeringsverplichtingen, taalbarriere en gevolgen van gezinshereniging). 
NDC traint de werkbegeleiders op hun interculturele vaardigheden. Hierbij worden voorbeelden 
vanuit de nieuwkomers meegenomen.  

DOOR DE WERKGEVER: 
1. Iedere nieuwkomer krijgt een werkbegeleider 

Deze werkbegeleider is geen leidinggevende maar collega, die de opdracht heeft om de 
nieuwkomer wegwijs te maken in het bedrijf, in de werkcodes (geschreven en ongeschreven)  
en in het vergroten van het interne netwerk. Bij de werkbegeleider kan de nieuwkomer zowel 
werktechnische vragen kwijt, als vragen rondom omgangsnormen. 

2. Taaltraining op de werkvloer 
De voertaal binnen de meeste bedrijven in Nederland is Nederlands. Ook binnen een 
internationale setting, wordt bij het koffieapparaat Nederlands gesproken. Teamoverleggen 
vinden in het Nederlands plaats en vaak ook de professionele briefings. Taaltraining op de 
werkvloer geeft de nieuwkomers vaak steun en zelfvertrouwen om het professionele en 
persoonlijke contact te realiseren.  

3. Vast contactpersoon  
Aanstellen van een ‘Projectleider’ die ervoor zorg draagt dat de onboarding voldoende 
aandacht krijgt en houdt binnen het bedrijf.

‘Ik kan het echt andere organisaties 
ook aanraden. Het is een goede 
manier om uit je corporate bubble 
te treden en super enthousiaste 
mensen over de vloer te krijgen.’

Dick van Egmond (Accenture)
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MEER INFORMATIE
Ontwikkel samen met ons een leermodule! Als partner van de ToekomstAcademie verzorg 
je twaalf weken lang wekelijks een les binnen jouw vakgebied, die wordt gegeven door 
(een team van)  werknemers. De (ex-)statushouders krijgen op deze manier niet alleen les 
van  professionals binnen de sector waar hun interesse ligt, maar ook een kijkje binnen  
het kantoorleven of op de werkvloer. En U krijgt de mogelijkheid om uw toekomstige 
werknemers goed te leren kennen!

Margriet Stuurman & Bright Richards geven u 
graag meer informatie in een  vrijblijvend gesprek 
over de mogelijkheden binnen uw bedrijf of 
organisatie een hoe we een samenwerking het 
beste vorm kunnen geven.

 Accenture (ICT: ‘Programmeren met Python’)

 Arcadis (Engineering)

 ABN AMRO (Business)

 BizzoMate (ICT)

 Rode Kruis (Zorg)

 DLA Piper (Know your rights)

 Pro Bono Connect (Know your rights)

 Leiden Law School (Know your rights)

 Capgemini (Finance)

 Deloitte (Finance en data)

 Camas IT (ICT)

 VodafoneZiggo (ICT)

 Improven (Finance en data)

 BAM (bouwsector)

 Portaal (woningbouw)

‘Working with NDC has been such a 
pleasure and is our most rewarding  
NGO partnership across all of our 
European offices, and we even plan 
to make it a global program.’ 

Lamin Kadhar, DLA Piper

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

ZIJ GINGEN JOU VOOR:
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