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VISIE 
Stichting ‘De Nieuwe Kans’ (DNK) ziet zichzelf als een trans
formatiecentrum met als doel om multi-problem jongvol
wassenen te helpen om opnieuw te participeren in de 
maatschappij, door ze te ondersteunen bij het duurzaam 
veranderen van hun denken en gedrag en ze vervolgens 
terug naar werk, school of, indien noodzakelijk, naar zorg 
te begeleiden. 

Belangrijke waarden voor DNK zijn: veilig, betrokken, 
verantwoordelijk en duurzaam. Deze pedagogische 
waarden worden samengevat door het motto: warm 
gedisciplineerd. 

DOELSTELLING
DNK heeft de opdracht om jaarlijks 200 jongeren een 
traject aan te bieden. Deze opdracht komt van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 
gemeente Rotterdam.
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Missie 

HET JAAR 2014 IN CIJFERS 

TRAJECTEN
In totaal zijn in 2014 340 potentiële deelnemers aangemeld, 
waarvan er 208 gestart zijn met een traject bij De Nieuwe Kans. 
Daarnaast zaten er op 1 januari 2014 nog 91 deelnemers in het 
traject die al in het voorgaande jaar waren gestart.

UITVAL 
In 2014 hebben 81 deelnemers hun traject bij De Nieuwe Kans 
niet afgerond. Hiervan zijn 69 deelnemers uitgevallen. 6 Deel
nemers zijn tot onze spijt in detentie gekomen. 6 Deelnemers 
zijn in overleg met hun verwijzer teruggekoppeld.

UITSTROOM 
In 2014 zijn 124 deelnemers vanuit De Nieuwe Kans succesvol 
uitgestroomd. Hiervan zijn 56 deelnemers uitgestroomd naar 
werk, 50 terug naar school en 18 deelnemers zijn succesvol 
overgedragen aan de specialistische zorg. 

NAZORG
Ouddeelnemers van De Nieuwe Kans die zijn uitge
stroomd naar werk of school hebben twee jaar lang 
recht op nazorg. Op 1 januari 2015 stonden we met 
201 deelnemers in contact vanuit de nazorg. Deze 
jongeren worden gemonitord en ontvangen hulp 
naar behoefte.

TOELICHTING
Toelichtingen bij deze cijfers zijn te vinden in 
onderhavige jaarrapportage of in de factsheet van 
De Nieuwe Kans 2014, die vanwege de vertrouwelijk
heid van deze gegevens alleen wordt verstrekt aan 
de subsidieverstrekker. 

Bij De Nieuwe Kans proberen de mede

werkers de deelnemende jongeren te 

ondersteunen in de gang naar een ander 

leven. Het doel is transformatie, veran

dering. Van overleven naar leven, van 

chaos naar stabiliteit, van criminaliteit 

naar goed burgerschap en van straat

cultuur naar arbeidsidentiteit. Dat is ook 

wat deelnemers vaak zelf aangeven: ‘Ik wil 

veranderen.’ 

Met dat andere leven bedoelt DNK: 

verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 

gedrag en een stabiele positie verwerven 

in de samenleving. Daaronder wordt 

verstaan: het duurzaam aanpakken van de 

behoeften (‘needs’), zelfredzaam zijn en 

het werken aan perspectief door de gang 

naar onderwijs, werk of zorg. 
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zodat het Rotterdamse voorzieningenlandschap wordt 
versterkt.  

KNELPUNTEN
Helaas zijn we dit jaar ook geconfronteerd met een aantal knel
punten. Met name de staat van de arbeidsmarkt baart ons veel 
zorgen. Voor onze doelgroep van jongeren zonder startkwali
ficatie, verklaring omtrent het gedrag (VOG) en werkervaring 
is het bijna onmogelijk geworden werk te vinden. Vandaar dat 
we dit jaar zijn begonnen met het opzetten van arbeidskwa
lifcerende trajecten, zoals uitgebreid beschreven staat in deze 
jaarrapportage. Op deze wijze zijn we er in geslaagd om meer 
deelnemers dan in eerdere jaren uit te laten stromen naar werk. 
We worden hierbij ondersteund door een platform van werk
gevers die ons adviseren.

Een ander knelpunt is dat een aantal van onze deelnemers na 
hun vertrek toch in een verkeerd netwerk terechtkomt. Wij zijn 
dan ook intern aan het nadenken hoe wij onze ouddeelnemers 
kunnen ondersteunen in het vinden van gezonde contacten, 

Ook inhoudelijk zijn we het afgelopen jaar gegroeid. 
We hebben nieuwe kennis en nieuwe inzichten 
opgedaan. In samenwerking met de experts van de 
Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans en Youz 
is de methodiek in een serie teamdagen dooront
wikkeld. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot een 
nieuwe methodiekbeschrijving. Een belangrijke stap 
in onze ambitie om uit te groeien tot een erkende 
evidencedbased interventie.

SAMENWERKING
In de samenwerking met onze ketenpartners zijn we 
ook gegroeid. Zo heeft ons samenwerkingsverband 
met Youz geleid tot een aantal nieuwe modules in 
het programma, die zich specifiek richten op herstel. 
Daarnaast is de samenwerking met Horizon geïn
tensiveerd. Eind december is een intentieverklaring 
getekend om mogelijkheden voor een verregaande 
samenwerking te onderzoeken. Hopelijk leidt dit 
traject tot kennisuitwisseling en samenwerking, 

Kiezen voor groei

Het jaar 2014 stond in het teken van groei en verandering. Om de toegenomen deel
nemersaantallen te kunnen blijven bedienen en wachtlijsten te voorkomen, is De 
Nieuwe Kans verhuisd van de Nassauhaven naar de Piekstraat. Een ruime, overzichtelijke 
locatie die ons nog beter toerust om onze jongeren vakkundig vanuit een positief peda
gogisch klimaat te kunnen ondersteunen in hun transformatie, zodat zij uiteindelijk de 
mogelijkheid krijgen om volwaardig te participeren in de samenleving. 

VERSLAG VAN DE DIRECTIE
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die tot gezond denken leiden. Hiervoor gaan we op zoek naar 
vrijwilligers die ons hierbij willen helpen.

2015
Afsluitend willen we ook nog kort vooruitblikken op 2015. Het 
komend jaar wil de gemeente Rotterdam de samenwerking 
binnen het Rotterdamse voorzieningenlandschap versterken. 
Aan ons is gevraagd om de mogelijkheden te verkennen om 
onze zeer deskundige diagnostische intake, die in samen
werking met Youz en de Academische Werkplaats bij De 
Nieuwe Kans is ontwikkeld, te implementeren voor het gehele 
voorzieningen landschap. Dit zijn we momenteel aan het 
onderzoeken. Grootste hobbel hierin lijkt het eigen risico. In 
de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat iedereen een eigen 
risico heeft van € 375. Wanneer een deelnemer kiest voor een 
ggzbehandeling, is hij meteen het eigen risicobedrag verschul
digd, ook wanneer er al een schuld is van duizenden euro’s. 
Vandaar dat we druk bezig zijn om een passende oplossing te 
vinden voor dit vraagstuk. 

In de gemeenteraad is een discussie om voorzieningen zoals 
De Nieuwe Kans uit te rusten met (dwang)instrumenten om 
nog meer vat te krijgen op de doelgroep. Deze discussie heeft 
geleid tot een motie onder aanvoering van Leefbaar Rotterdam. 
Onze positie in deze discussie is dat we samen met het Rotter
damse Jongerenloket en de Sociale Dienst de juiste instru
menten willen ontwikkelen om de daadwerkelijke verandering 
bij de deelnemers te realiseren. Wij ervaren de motie als een 
ondersteuning daarbij.

Het Rotterdamse initiatief tot de oprichting van Schoon Schip, 
een verplichte voorziening voor multi-problem jongeren, zien 
wij als een verrijking van het voorzieningenlandschap. Wij 
hopen op een nauwe samenwerking. 

Als laatste willen we nog even stil staan bij ons voortbestaan. 
Vanwege de decentralisaties van verschillende overheidstaken 
wordt De Nieuwe Kans in 2015 voor een deel van haar finan
ciering afhankelijk van de gemeente Rotterdam. Het overige 
gedeelte wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 
Gelukkig heeft het College van B&W in haar coalitieprogramma 
duidelijk kenbaar gemaakt De Nieuwe Kans onmisbaar te 
achten in haar aanpak voor multi-problem jongeren die alle 
kansen gemist hebben. Hieruit spreekt vertrouwen in De 
Nieuwe Kans. Wij zullen alles doen om ook het komende jaar zo 
veel mogelijk multi-problem jongeren te helpen om aansluiting 
te vinden bij de rest van onze samenleving. 

Piet Boekhoud
Algemeen directeur
Stichting De Nieuwe Kans
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De Nieuwe Kans werkt met jongemannen in de 
leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, die kampen met 
ernstige en complexe problemen op meerdere 
leefgebieden. De jongeren waar DNK zich op richt 
verkeren vaak in een sociaal isolement en zijn niet 
aangesloten op de samenleving, noch op het 
maatschappelijke vangnet van hulpverlening en 
uitkeringen. Als gevolg van hun opvoeding kennen 
zij problemen op vrijwel alle levensgebieden en 
worden zij vanwege hun gedrag nergens meer 
geaccepteerd.

Velen komen uit een eenoudergezin zonder vader; 
ze kennen geen veilig thuis en leden vaak al jong 
onder mishandeling, misbruik en verwaarlozing. 
Sommige ouders hebben zelf traumatische erva
ringen meegemaakt, waardoor ze ernstige psychi
sche problemen hebben. Er zijn daarnaast ouders 
die in detentie zitten of te kampen hebben met 
verslavingsproblematiek.

De doelgroep kenmerkt zich verder door een gebrek
kige zelfredzaamheid en (als gevolg daarvan) het 
hebben van grote maatschappelijke problemen. 
Qua gedrag vertonen zij vaak gebrekkig ontwik
kelde sociale vaardigheden en een sterk vertraagde 
of afgebroken ontwikkeling op sociaalemotioneel 
en moreel gebied. Een aanzienlijk deel worstelt 
met (verborgen) psychiatrische problematiek en 
verslavingsproblemen. 

Complexe problematiek

Een behoorlijk aantal jongeren heeft bovendien een laag IQ 
(<80). De meesten zijn blijven steken op het middelbaar onder
wijs. Veel jongeren zijn uitgevallen, terwijl ze nog onder de 
leerplicht vielen. Zij missen zodoende elke vorm van structuur, 
arbeidsidentiteit en het ontbreekt hen aan een algeheel besef 
van normen en waarden.

Deelnemers van DNK zijn vrijwel altijd uitgevallen uit het 
reguliere onderwijs en hebben vaak al allerlei trajecten op het 
gebied van welzijn en hulpverlening doorlopen. Dikwijls hebben 
zij ook een justitieel verleden. Doordat ze geen VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag), werkervaring of startkwalificatie hebben en ze 
alleen de vaardigheden van de straat bezitten, komen ze terecht 
in een vicieuze cirkel zonder toekomstsperspectief. Het is aan 
het team van DNK om hier verandering in te brengen.

Aanmeldingen
Totaal: 340

DOELGROEP
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• Geïsoleerd van het systeem, geen/weinig participatie in de maatschappij 
• Geringe zelfredzaamheid 
• Geen startkwalificatie, geen arbeidsidentiteit 
• Gedragsproblemen, dan wel gedragsstoornissen 
• Justitieel verleden 
• Vaak huisvestingsproblemen 
• Vaak een licht verstandelijke beperking 
• Complexe psychiatrische en verslavingsproblemen 
• Complexe achtergrond (familiestructuur, detentie/criminaliteit) 
• Meerderheid met allochtone achtergrond 
• Velen hebben zelf al kinderen

Niet gestart
Aantal deelnemers: 97
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2. De begeleidingsvorm voor individuele deelnemers. Deze 
begeleidingsstructuur wordt gevormd door een ‘driehoek’, 
waarin een maatschappelijk werker, docent en gedragstrainer 
participeren. Deze driehoek zorgt voor een structuur rondom 
de deelnemer, gedurende het gehele traject. Zij monitoren zijn 
vooruitgang of stagnatie. 

De andere twee pijlers zijn meer interveniërend: 

3. Het maatschappelijk werk. Praktische problemen op het 
gebied van schulden, huisvesting, inkomen, etc. worden hier 
aangepakt. Zaak is om deelnemers zo snel mogelijk de rust 
te geven die voortkomt uit de wetenschap dat er aan hun 
problemen wordt gewerkt, zodat ze open komen te staan voor 
het programma. Vervolgens wordt er toegewerkt naar stabili
satie, waarin de deelnemer (voor zover hij daartoe in staat is) 
ook zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.

4. Gedragstraining en onderwijs. De gedragstrainingen focussen 
op identiteit, ontwikkeling van (sociale en communicatieve) 
vaardigheden en transformatie (verandering van denken en 

AANPAK 
DNK werkt met een multimodaal, integraal dagpro
gramma dat door gespecialiseerde en ervaren trai
ners, docenten, maatschappelijk werkers en stafleden 
wordt uitgevoerd. Het programma kent drie fasen 
(instroom, doorstroom en uitstroom) en steunt op 
vier pijlers, die gezamenlijk de DNK aanpak vormen. 

Twee van deze pijlers zijn meer ondersteunend aan de 
kwaliteit van de interventies en context- scheppend: 

1. Het pedagogisch klimaat. Dit heeft te maken met 
het geheel van relationele, persoonlijke en organi
satorische factoren, die samen in positieve zin van 
invloed zijn op de ontwikkeling van de deelnemer. 
Door het stellen van regels, de pedagogische relatie 
tussen medewerker en deelnemer, het geven van 
individuele aandacht, goede communicatie en het 
creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
ontstaat er een veilige ruimte waarin de deelnemer 
zich kan ontwikkelen. 

De methodiek van De Nieuwe Kans is de afgelopen jaren flink doorontwikkeld.  
Aanvankelijk lag er een sterke nadruk op ACTprincipes in de aanpak van DNK.  
Deze aanpak staat beschreven in de methodiekbeschrijving van 2009. Inmiddels zijn er 
gaandeweg zulke grote veranderingen doorgevoerd, dat het hoog tijd werd voor een 
nieuwe methodiekbeschrijving. Hieronder een samenvatting.

Methodiekbeschrijving 
van De Nieuwe Kans vernieuwd

WERKWIJZE
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van gedrag). Vakken die in het onderwijs gegeven worden zijn 
Nederlands, burgerschap, kunst en sport.

Deze vier pijlers worden als onmisbaar gezien. Ze zijn even 
belangrijk en complementair aan elkaar. 

HOLISTISCH
Deze integrale benadering komt voort uit een holistische visie 
op de mens. Er wordt beoogd de verschillende dimensies die 
een mens ‘compleet’ maken aan te spreken: de fysieke, psychi
sche, sociaalemotionele, mentaalcognitieve en geestelijk
spirituele (zingeving) aspecten vinden allemaal hun plek in het 
programma.

INDIVIDUALITEIT
Hoewel het programma grotendeels bestaat uit groepsacti
viteiten, staat aandacht voor het individu voorop. Zo wordt 
er met iedere deelnemer een Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
opgesteld, vinden er persoonlijke coachings en overgangs
gesprekken plaats en wordt het proces van de deelnemer 
gemonitord door vaste begeleiders. 

Het traject kan dus ook qua lengte per deelnemer verschillen. 
Waar de één na vier maanden kan uitstromen, is een ander 
misschien pas na zes maanden zo ver. 

DOELGERICHT
Er wordt doelgericht toegewerkt naar uitstoom richtingen werk, 
school en zorg. 

Gemiddeld duurt een traject vier tot vijf maanden. In die 
periode wordt gestreefd naar een duurzame transformatie van 
denken, gedrag, vaardigheden en sociale context. Hiervoor is 

een positieve en consequente cultuur bij medewer
kers en staf van de organisatie een voorwaarde.  

Belangrijk is dat het hele traject voor de deelnemer 
helder, overzichtelijk en voorspelbaar is. Duidelijke 
doelen dragen bij aan het gevoel van relevantie en 
dat werkt motiverend. De drie fasen hebben ieder 
hun eigen doelen. Naast persoonlijke doelen zijn 
er ook algemene doelen en heeft iedere trainer en 
docent ook doelen gesteld voor zijn/haar vak.

ONDERZOEK EFFECTIVITEIT 
DNK is niet het eerste instituut dat een multimodaal 
programma aanbiedt. Er bestaan meerdere initia
tieven in Nederland en daarbuiten. Over de effectivi
teit hiervan is echter weinig bekend. 

Naar het belang van een gezond pedagogisch 
klimaat is wel veel studie gedaan. Het pedagogisch 
klimaat vormt een belangrijke pijler binnen de 
DNKaanpak. In haar programma maakt DNK verder 
gebruik van elementen uit het cognitief gedrags
therapeutisch model en van motiverende gespreks
voering, met name tijdens de gedragstrainingen 
en de persoonlijke begeleiding. De effectiviteit van 
beide methodes voor vergelijkbare doelgroepen als 
die van DNK, is wetenschappelijk aangetoond. 

De ambitie van DNK is dat haar methodiek in zijn 
geheel beproefd en erkend zal worden als zijnde 
effectief. Dat betekent niet dat de huidige metho
diekbeschrijving statisch is. De komende jaren zal de 
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SAMENVATTING DE NIEUWE 
KANS-TRAJECT
Een traject van DNK bestaat uit verschillende componenten 
met eigen kernactiviteiten. 
• Instroom (indicatie, testfase en stabilisatiefase);
• (indien nodig) GGZbehandelfase (uitgevoerd door Youz, 

ondersteund en gefaciliteerd door DNK);
• (indien nodig) outreachende begeleiding;
• doorstroom (transformatie, socialisatie, burgerschap, 

arbeidsidentiteit);
• toeleiding werk en onderwijs (het begeleiden en plaatsen van 

deelnemers);
• nazorgverplichting van twee jaar (jobcoaching en 

begeleiding).

Idealiter verloopt een traject volgens een vast stramien. 
Instroom, doorstroom, onderwijs en arbeidstoeleiding en 
nazorg, met een gemiddelde trajecttermijn van 5 maanden 
(excl. nazorg). In de praktijk blijkt elk traject maatwerk, waarbij 
de doelen en resultaten afhankelijk zijn van de individuele 
problematiek en vaardigheden van deelnemers.

KOSTPRIJS
In 2015 zal De Nieuwe Kans in samenwerking met de gemeente 
Rotterdam de kostprijs van een traject bij ons onderzoeken, 
conform de beschikking van De Nieuwe Kans.

methodiek voortdurend geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld en verbeterd worden. 
De Academische Werkplaats bij DNK doet weten
schappelijk onderzoek naar de effectiviteit van DNK 
en naar de doelgroep van DNK. De eerste resultaten 
van dit onderzoek worden over twee jaar verwacht.

ONDERLIGGENDE WAARDEN
De methodiek van DNK wordt gedragen door vier 
onderliggende waarden: veiligheid, verantwoorde
lijkheid, betrokkenheid en duurzaamheid. Zowel een 
gedisciplineerde (veiligheid, verantwoordelijkheid) 
als een menselijke benadering (betrokkenheid, duur
zaamheid) zijn hieruit te destilleren. Het motto van 
DNK is dan ook: ‘warm gedisciplineerd.’ 
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Gemiddelde verblijftijd naar uitstroom in dagen
Gemiddeld 5 maanden
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De eerste dag dat ik bij De Nieuwe Kans kwam wist ik: God 
heeft mijn gebed verhoord. Vanaf die dag begonnen dingen 
te veranderen. Na drie maanden bij DNK kreeg ik eindelijk een 
uitkering en had ik een kamer gevonden. Toen kon ik beginnen 
met het afbetalen van boetes en kon ik mijn kamer betalen.

Mooi om te horen! Maar bij DNK kun je natuurlijk niet eeuwig 
blijven…
Nee, ik heb er een half jaar gezeten. Ik had veel motivatie om 
in de keuken te gaan werken, omdat ik zoveel van koken houd. 
DNK heeft mij geholpen met het vinden van werk bij restau
rant ‘Bazar’. Na een proeftijd van twee maanden heb ik nu een 
halfjaar contract gekregen!

Waren het moeilijke eerste maanden bij de Bazar?
Nee, dat viel wel mee. Ik had ervaring in de keuken, dus ik was 
niet bang. Ik ben een octopus in de keuken, mijn handen zijn 
overal tegelijkertijd. Ik heb ook complimenten gekregen voor 
mijn instelling. Maar ik moest ook dingen leren. In Nederland 
is op tijd komen erg belangrijk. En als er iets gebeurt waardoor 
ik niet op tijd kom, moet ik communiceren met mijn chef. Het 
werk moet op de eerste plaats komen. Dat geeft niet, want werk 
is mijn leven. Zonder werk zou ik op straat staan en weer van de 
ene naar de andere instantie zwerven.

Ik ben opgegroeid op Curaçao. Het leven was er 
simpel, maar ik deed slechte dingen, verkocht drugs. 
Ik had er geen eigen plek. Ik begon na te denken 
over mijn toekomst: ‘Hoe ziet mijn leven er over vijf 
jaar uit?’ Ik wilde graag een bestaan opbouwen, mijn 
best doen voor een inkomen en mijn leven op orde 
zetten. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn 
kinderen. Ik wilde niet in de gevangenis eindigen. 
Daarom heb ik al het geld dat ik had geïnvesteerd 
om naar Nederland te gaan.

Wat gebeurde er toen je in Nederland kwam?
Ik ben nu twee jaar in Nederland. Het is een zware 
tijd voor mij geweest, zeker de eerste elf maanden. 
Tien maanden lang was ik dakloos. Ik sliep op straat 
en moest stelen om te kunnen eten. Ik zocht werk, 
maar vond het niet. Ik werd depressief. Ik was naar 
Nederland gekomen om mijn leven te veranderen, 
maar ik was alleen maar bezig met overleven. Ik zag 
geen licht meer. Het was echt struggelen.

Je kwam via het JongerenLoket van de Gemeente 
Rotterdam bij De Nieuwe Kans. Wat veranderde er 
toen? 

Axel Clarinda (26) ziet geen toekomst meer in zijn leventje van dealen en hosselen op 
Curaçao en besluit naar Nederland te gaan. Hij belandt echter van de regen in de drup, 
want hij vindt er geen plek om een bestaan op te bouwen. Tien maanden is hij dakloos. 
Dan komt hij terecht bij De Nieuwe Kans. Nu heeft hij weer richting in zijn leven. Graag 
vertelt hij zijn verhaal.

‘Bij De Nieuwe Kans  
ben ik weer gaan lachen’

DEELNEMER IN BEELD
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Zijn al je problemen nu opgelost?
Ik heb nog boetes openstaan. Maar er worden regelingen 
getroffen en de grote druk is er vanaf. Ik had nooit eerder een 
eigen huis, nu wel. Eén keer per week ga ik naar de kerk, dat 
doe ik om meer mensen te leren kennen en beter Nederlands 
te leren. Die mensen helpen mij ook als er wat is. Ze hebben me 
heel erg geholpen tijdens mijn proeftijd bij de Bazar om mijn 
leven te organiseren.

Als je jezelf vergelijkt met twee jaar geleden, hoe zie je jezelf dan?
Ik ben heel veel veranderd. Af en toe deed ik slechte dingen 
vroeger. Ik voel daar nu pijn over. Ik heb er spijt van. Nu leid ik 
een positief leven. Ik doe mijn best. En ik heb geleerd dat er 
altijd een tweede kans is. Ik zie welke mensen mij in de steek 
hebben gelaten. Ik weet dat er mensen zijn die niet in mij 
geloven. Ze denken dat het me niet gaat lukken. Ze zeggen: ‘Je 
kan het niet’, ‘Je bent een Antilliaan’, ‘Je zit onder de tatoeages’, 
‘Je hebt geen ervaring’. Maar ik wil een simpel leven en laten 
zien: ‘Ik kán wat.’ Ik wil een belangrijk man zijn voor mijn 
kinderen. En als ik ooit terug ga naar Curaçao, dan wil ik iemand 
zijn. Een chefkok. Ik weet dat als je echt wil, dat het kan. 
Mensen zeggen ‘Nee’, maar God zegt ‘ja’. Nooit in mijn leven had 
ik een eigen woning, nu wel.

Dat zijn heel mooie doelen. Hoe ga je die bereiken?
Stap voor stap. Ik ben nu assistent bij de miseenplace. Ik werk 
hard, acht uur op een dag. Maar na die acht uur gaat mijn leven 

door. Ik wil eerst al mijn schulden afbetalen. Dan wil 
ik een betere woning. En dan wil ik sparen.

En een carrière in de horeca?
Ik ben voor één dag in de week al overgeplaatst naar 
het echte restaurant in de Witte de Withstraat, waar ik 
achter de grill sta en borden mag klaarmaken. Uitein
delijk zou ik graag kok willen worden. Dan ga je ook 
meer verdienen. Maar daar moet je papieren voor 
hebben. Voordat ik verder kan studeren wil ik eerst 
mijn boetes betaald hebben en daar geen stress 
meer van hebben. Dan kan ik mijn hoofd vrij maken. 
Maar dat zou ik wel heel graag willen.

Is er nog iets wat je zelf wilt zeggen, tot slot?
Zonder DNK was dit niet gelukt. Ik zie DNK als mijn 
vader en mijn moeder. DNK heeft mij met heel veel 
zaken geholpen: ik leerde er dingen over de samen
leving, over werk, over hoe je moet omgaan met 
mensen. Ze hebben me ook laten nadenken over 
mezelf. De medewerkers stonden altijd voor mij klaar. 
Ze hebben me echt geholpen en ze doen wat ze 
zeggen. Bij DNK ben ik weer gaan lachen. Ik vond er 
weer leven en energie. DNK is mijn familie geworden.

IK ZIE EEN KOK IN DE DOP!’

MARK VAN MAAREN, CHEF VAN DE CENTRALE KEUKEN VAN ‘DE BAZAR’ AAN DE SLUISJESDIJK.
Vooraf werd ik gewaarschuwd door onze onze HRafdeling: ‘Hij ziet er heftig uit.’ Dit vanwege al zijn tatoeages. Ik kan 
gelukkig wel door die tatoeages heen kijken en zag al snel: deze jongen kan werken. Bovendien was ik gecharmeerd 
van zijn CV. Het is een jongen met veel kokservaring (op Curaçao). Wel was hij in het begin moeilijk te verstaan.

Daarnaast was duidelijk dat hij een ander tempo gewend is. Dat is en blijft een dagelijks punt van aandacht. Dat geldt 
ook voor basale werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen en omgaan met kritiek. Hij begrijpt dat echter wel en 
hij is daar serieus mee bezig. Ik zie dan ook wel  potentie in hem en die wil ik er uithalen. Mensen een kans geven is 
ook onderdeel van ‘de Bazarfilosofie’. Ons bedrijf is twintig jaar geleden voortgekomen uit het vluchtelingenwerk en 
later commercieel doorgezet, maar iets van dat DNA zit er nog in.

Axel is nu productiemedewerker. Wij hebben twee restaurants (in Rotterdam en Amsterdam) en die worden door 
10.000 mensen in de week bezocht. De maaltijden worden hier, op onze locatie in Waalhaven, voorbereid. Denk aan 
snijwerk, het maken van sauzen. Groot, veel, hygiënisch, veilig. 
In toenemende mate krijgt Axel meer zelfstandigheid en bereiden we hem voor op het kokswerk. Hij gaat nu één dag 
in de week naar de Witte de Withstraat om daar ervaring op te doen in de keuken.

Eigenlijk is hij nu nog steeds aan het wennen. Hij zal ontwikkeling moeten laten zien op het gebied van normale 
normen en waarden binnen een bedrijf (op tijd komen, omgaan met kritiek, communicatie, etc.). Een volgende stap 
zal zijn dat hij een opleiding gaat doen. Axel is niet dom. Hij is nu bezig om zijn leven verder op orde te krijgen en zo 
een stabiele basis te creëren voor zichzelf en zijn gezin. Als er op dat gebied rust is kan hij ook die volgende stap gaan 
zetten. Hij pakt die kans ook echt. Ik ben daarom positief gestemd. Ik zie in Axel een kok in de dop!
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De belangrijkste uitdaging voor onze organisatie is dan ook 
het gebrek aan werk, werkervarings en stageplekken voor de 
doelgroep. Werk dat nodig is om onze jongeren perspectief te 
geven om te veranderen. Werk dat nodig is om hen de regie 
over hun eigen leven te kunnen geven. 

WERKTRAJECTEN
DNK beschouwt zichzelf als een transformatiecentrum waar 
multi-problem jongeren leren om te participeren in de maat
schappij door ze te ondersteunen bij het veranderen van 
zichzelf. Wij zij geen professioneel uitzendbureau en ook geen 
kwalificerend onderwijs. Dit is niet onze doelstelling. Bovendien 
missen wij hiervoor de inhoudelijke expertise.
Om toch tegemoet te komen aan de behoeftes van onze 
deelnemers naar werk zijn we in 2014, in samenwerking met 
particuliere fondsen, verschillende initiatieven gestart, waarbij 
groepen deelnemers in speciale klasjes worden opgeleid 
voor specifieke beroepsgroepen waarvoor een diploma niet 
is vereist, zoals asbestverwijderaar en flensmonteur. Het enige 

UITDAGINGEN
In het nieuws en media verschenen het afgelopen 
jaar de eerste positieve berichten over een aantrek
kende arbeidsmarkt. De economische crisis is voorbij 
en Nederlands zou eindelijk weer de weg omhoog 
hebben gevonden. Dit geldt helaas geldt niet voor 
de laaggeschoolde onderklasse waartoe de doel
groep van DNK behoort. In 2014 bedroeg de werke
loosheid in Rotterdam 14% (bron: CBS). Verhoudings
gewijs nam het aantal betaalde banen voor jongeren 
uit onze doelgroep, veelal zonder VOG, zelfs af.
Kortom, het bleek opnieuw een hels karwei om onze 
jongeren voldoende perspectief te kunnen bieden 
en hen succesvol te begeleiden naar een werkplek. 
Zelfs onze meest getalenteerde jongeren bleken 
vanwege complexe maatschappelijke ontwikke
lingen, zoals de (jeugd)werkeloosheid en de hieruit 
voortkomende verdringingsproblematiek, slechts 
beperkt zelfredzaam. 

Deelnemers van De Nieuwe Kans hebben meestal weinig tot geen werkervaring, geen 
startkwalificatie en geen VOG. Vaak hebben zij grote schulden en sommige jongeren 
hebben zelfs al kinderen. Voor jongeren met deze kenmerken is een terugkeer naar 
school niet langer een optie. DNK biedt deze deelnemers een speciaal programma, 
gericht op werknemersvaardigheden en bestaand uit specifieke vakken en trainingen, 
zoals VCA en sollicitatietrainingen. Het doel van dit programma is om jongeren zo snel 
en goed mogelijk voor te bereiden op de transitie naar de arbeidsmarkt.

Succesvolle
werktrajecten

VAN DNK NAAR WERK
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dat voor deze beroepen is vereist, is een goede motivatie, 
veel doorzettingsvermogen en een duur certificaat, dat wij in 
sommige gevallen vanuit DNK vergoeden. 
Doordat deze trajecten maximaal drie maanden duren, blijft 
het ook voor de zwakkere broeders uit de doelgroep overzich
telijk en haalbaar. Deelnemers aan deze klasjes worden door 
middel van een speciaal programma getraind en getest. Alleen 

deelnemers die zich gedurende het traject hebben 
bewezen krijgen eventueel een dure vakopleidingen 
en baangarantie aangeboden. Het doel hiervan is 
dat de transformatie beklijft en dat we niet inves
teren in de opleiding van jongens die er vervolgens 
niets mee doen. Ondanks het succes van deze 
nieuwe DNKtrajecten schiet deze aanpak te kort. 

Uitstroom naar werk
Totaal: 56 deelnemers
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bij bedrijven of gespecialiseerde diensten van de gemeente 
Rotterdam, die ons op dit vlak kunnen ondersteunen. 

Op jaarbasis kunnen we misschien 30 jongeren een 
dergelijke mogelijkheid met een helder toekomst
perspectief bieden. Dat is veel te weinig. Vandaar 
dat we op zoek blijven naar externe partijen, zowel 

DNK kreeg de vraag of wij iets met Willem (22) kunnen. In alle andere trajecten is het niet gelukt om hem 
naar werk of school te krijgen. Hij en zijn familie zitten al jaren in de uitkering. Zijn zus (30) slaapt bij het 
Leger des Heils. Willem houdt zich vooral bezig met kleine criminaliteit. Er is geen perspectief voor Willem. 

Willem wordt opgehaald voor zijn eerste dag op De Nieuwe Kans en voor de deur afgezet. 
Wanneer de begeleider die hem afzette zijn eigen werk gaat doen maakt Willem gelijk rechts
omkeert naar huis. Hij heeft er geen zin in. Tijdens gesprekken weten zijn begeleiders bij De 
Nieuwe Kans hem toch te overtuigen om te komen. Willem komt echter vaak te laat en schittert 
geregeld door afwezigheid. Hij heeft altijd wel een excuus waarom hij er niet is of op het laatst 
afzegt. Wij weten het ook niet en denken: deze jongen is zo gedemotiveerd, hij wil echt niet. 
Maar het is wel een aardige jongen. We laten ons niet uit het veld slaan en gaan gewoon door. Na 
veel gesprekken blijkt de reden voor zijn vluchtgedrag en het mislukken in andere trajecten: hij 
slaapt al jaren slecht vanwege een onverwerkt trauma. In combinatie met middelengebruik, een 
instabiele thuissituatie, veel schulden en geen perspectief, wordt het allemaal te veel. DNK heeft 
samen met Youz deze expertise in huis. Zijn schulden worden aangepakt met een bevriend fonds, 
wij voorkomen dat hij dakloos wordt en hij gaat in therapie. Door dit alles in samenhang aan te 
pakken wordt de meerwaarde van DNK duidelijk. Uiteindelijk organiseren wij een opleiding voor 
hem tot abestverwijderaar. Op de diplomauitreiking schittert hij opnieuw, maar nu van trots. 
Willem is nu aan het werk. Zijn leven is een stuk stabieler.  Hier heeft DNK het verschil gemaakt. 
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Sylvio Pinas heef na de verschillende asbest-
trajecten, die DNK heeft georganiseerd, 
negen jongens aan werk geholpen via zijn 
eigen bedrijf New Generation, of ‘weggezet’ 
bij andere werkgevers. Hierdoor kan hij als 
geen ander beoordelen, hoe deelnemers 
na een traject bij DNK op de arbeidsmarkt 
functioneren. 

De jongens die ik heb leren kennen beoor
deel ik positief. Ze waren allemaal zeer welwil
lend om uit een bepaalde situatie te komen. 
Ze gaan er echt voor en dat vind ik heel 
belangrijk. Wat DNK ze heeft aangeboden, 
hebben ze met beide handen aangepakt. 
Als werkgever kijk ik niet naar het uiterlijk, maar 
naar de houding. Dat is mijn visie. Je werkt 
niet met je uiterlijk, maar met je verstand. Als 
ze een goede houding hebben, verdienen ze 
een kans. Niet iedere werkgever deelt die visie 

en dat vind ik persoonlijk onbegrijpelijk. Je 
moet een persoon niet behandelen op basis 
van vooroordelen. De kleur of het uiterlijk van 
iemand zeggen niets; die persoon kan wel een 
genie zijn in z’n werk.

De eerste groep jongens is nu een half jaar 
aan het werk. Ik zie ze volwassen functio
neren. Belangrijk vind ik dat ze goed commu
niceren, zowel met collega’s als werkgevers. 
In het begin hadden ze nog wat korte lontjes. 
Daar ben ik heel erg op gaan zitten door 
eventuele uitbarstingen in de kiem te smoren 
en heel duidelijk uit te leggen dat die reactie 
niets positiefs oplevert. De communicatie 
met anderen moet zakelijk en volwassen zijn. 
Als je het niet met elkaar eens bent, dan kan 
dat, dan moet je een andere weg zoeken. En 
dat hebben ze heel goed opgepakt. Ze zijn 
volwassen aan het worden.
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en van gedrag). Hierdoor krijgen deelnemers de instrumenten 
aangereikt die ze nodig hebben om niet opnieuw in de fout te 
gaan.

BURGERSCHAP
Bij burgerschap wordt er les gegeven over normen en waarden, 
rechten en plichten. Kortom, de onzichtbare regels die onze 
samenleving reguleren, waar de doelgroep vaak weinig weet 
van heeft. Door onze jongeren hierin te onderwijzen, verbreden 
we niet alleen hun horizon, maar vergroten we ook hun begrip 
over de samenleving. Dit maakt het voor hen makkelijker om 
aan te haken en niet opnieuw uit te vallen.

NEDERLANDS EN REKENEN
Deelnemers van DNK volgen verplicht lessen in 
rekenen en Nederlands. Zowel op individueel niveau 
als klassikaal. Met modules zoals Nederlands als 
tweede taal worden leerachterstanden zo goed als 
mogelijk weg gewerkt, zodat de transitie naar het 
reguliere onderwijs zo eenvoudig mogelijk wordt 
gemaakt.

GEDRAGSTRAINING
Veel deelnemers van DNK zijn in het verleden van 
school gestuurd vanwege slechte prestaties of 
laakbaar gedrag. In het DNKonderwijsprogramma 
vormen gedragstrainingen een belangrijke pijler. 
Deze gedragstrainingen focussen op identiteit, 
ontwikkeling van sociale en communicatieve vaar
digheden en transformatie (verandering van denken 

Alle deelnemers van De Nieuwe Kans zijn in het verleden uitgevallen in het regu
liere onderwijs. Jongeren met een startkwalificatie komen normaal gesproken niet 
bij De Nieuwe Kans terecht. Sommige jongeren komen rechtstreeks vanuit het MBO 
bij ons terecht. Anderen hebben nog niet eens hun basisschool afgerond. Met name 
bij deel nemers van 18 t/m 23 jaar staat de terugkeer naar school centraal in het DNK
programma. Om te voorkomen ze vervolgens opnieuw zouden uitvallen heeft DNK een 
speciaal programma opgezet dat jongeren helpt om de juiste school en opleiding te 
kiezen en dat hen de basale vaardigheden en kennis leert die vereist zijn om met succes 
een startkwalificatie te kunnen behalen. 

Voorbereiding
op regulier onderwijs

VAN DNK NAAR SCHOOL
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LOOPBAANBEGELEIDING
Door middel van wekelijkse POPgesprekken worden deelne
mers aangespoord om goed doordachte keuzes te maken, voor 
wat betreft hun school en opleiding. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheden die opleidingen bieden 
met betrekking tot werkgelegenheid. Deelnemers bezoeken 
gedurende hun tijd bij DNK open dagen van scholen en krijgen 
advies over de keuzes die ze willen maken. Ook bij de inschrij
ving zelf worden deelnemers begeleid om er op toe te zien dat 
er geen fouten worden gemaakt en ze niet opnieuw een half 
jaar of meer verliezen.

SPORT
Bij sport wordt gewerkt aan de algemene conditie en fitheid. 
Deelnemers van DNK hebben vaak lange tijd thuis gezeten. 
Ze moeten weer in een gezond ritme komen. Sport is hier een 
goed instrument voor. Bovendien is een gezond lijf van invloed 
op de geest. 

SAMENWERKING MET SCHOLEN
Om de transitie van DNK naar een reguliere onderwijsvoorzie
ning zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er goede relaties 
opgebouwd met de belangrijkste ROC’s in Rotterdam. Vanuit 
de nazorg blijft DNK ouddeelnemers bovendien twee jaar lang 
monitoren. Wanneer een ouddeelnemer problemen krijgt op 
school, dan worden deze vroegtijdig gesignaleerd, zodat er in 
samenwerking met de scholen oplossingen gevonden kunnen 
worden en uitval wordt voorkomen. 



18 Stichting De Nieuwe Kans – Jaarrapportage 2014

DNK neemt een maand de tijd voor deze intake, om een zo 
goed mogelijk beeld van de deelnemer te krijgen, zodat hij de 
ruimte krijgt om zich te laten zien en zodat wij hem kunnen 
binden aan ons programma. Wanneer blijkt dat een deelnemer 
specialistische zorg nodig heeft en nog niet in staat is om het 
programma te volgen, dan kan hij worden doorverwezen naar 
Youz. Wanneer er sprake is van een specifieke zorgvraag, terwijl 
de jongere wel het programma kan volgen, zijn er speciale 
trainingen ontwikkeld die verzorgd worden door Youz. De 
deelnemers kunnen deze trainingen volgen binnen het vaste 
programma van DNK. Daarnaast wordt er behandeling op 
locatie geboden door een medewerker van Youz.

TRAININGEN
Sinds kort wordt zorg binnen DNK beschouwd als een geïnte
greerd onderdeel in de methodiek. Voorheen was het alleen 
maar een uitstroom mogelijkheid. Deze integratie is afgelopen 
jaar geëffectueerd door ‘gezondheidsbevorderende maatre
gelen’ in het traject van DNK te verwerken. Dit zijn maatregelen 

DIAGNOSTISCHE INTAKE
Het zorgprogramma begint met een diagnostische 
intake. Dankzij de samenwerking met de Academi-
sche Werkplaats bij DNK en Youz worden er in de 
instroomfase bij DNK een aantal testen afgenomen 
die ontwikkeld zijn om de deelnemers in kaart te 
brengen. In de instroomfase is een brede doel
groep welkom. Er wordt er een maand lang de tijd 
genomen om te indiceren op motivatie, psychia
trische problematiek en verslavingsproblematiek. 
Dit gebeurt door het afnemen van een ‘O&B light’ 
(en indien nodig een compleet GGZ Onderzoek & 
Behandelplan), maatschappelijke intake (waar prak
tische problemen rondom zaken als schulden, huis
vesting, etc. in kaart worden gebracht) en observaties 
van gedragstrainers, docenten en ander personeel 
gedurende het programma. 

Ruim 40% van de jongeren die starten bij De Nieuwe Kans heeft last van ernstige 
gedragsproblemen. Deze problemen gaan vaak gepaard met middelenafhankelijkheid 
en soms ook met verschillende psychiatrische stoornissen. Dergelijke problematiek 
bedreigt de ontwikkeling van deze jongeren en belemmert hun toekomstperspectief. 
Typerend voor de doelgroep van De Nieuwe Kans is dat ze de specialistische zorg die ze 
nodig hebben, het liefst mijden. Om deze jongeren toch op adequate en efficiënte wijze 
zorg te kunnen leveren, of ze eventueel op indicatie door te verwijzen, is ‘zorg’ opge
nomen als vast onderdeel in het DNKprogramma. 

Kwetsbare deelnemers

VAN DNK NAAR ZORG
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die zijn vormgegeven in een programma, gericht op 
alle aspecten van herstel (zie kader). 

De jongeren die bij DNK een traject doorlopen, 
hebben bijna allemaal een voorgeschiedenis van 
verwaarlozing. Er worden trainingen verzorgd door 
zowel DNK als Youz, die de jongeren de algemene 
competenties leert, die overeenkomen met ‘ontwik
kelingsopgaven’ die kinderen/jongeren zich in de 
normale ontwikkeling eigen maken.

De eerste fase van dit programma duurt 12 weken en 
is gericht op binding. Om die reden zijn de modules 
in deze fase laagdrempelig en gericht op algemene 
competenties die de jongeren direct al in de praktijk 
kunnen brengen en kunnen gebruiken in hun dage
lijks leven. 

Wanneer er sprake is van middelenafhankelijkheid/ 
misbruik en eventuele comorbide stoornissen, 
wordt meteen een behandeltraject opgestart in de 
vorm van een combinatie van individuele behandel
gesprekken en specifieke stoornisgerichte modules, 
gericht op de bij deze doelgroep veel voorkomende 
problematiek.

De tweede fase duurt 4 weken en is gericht op het 
herhalen van de meest essentiële informatie van de 
modules die in fase I zijn geleerd. Dit alles om op 
deze wijze te borgen dat datgene, dat zij hebben 
geleerd, actueel blijft en dat zij de vaardigheden ook 
gaan toepassen in de praktijk. 

• Sociale vaardigheidstraining
• Gezondheidsvoorlilchting en opvoeding
• Stressmanagement training
• Agressieregulatietraining
• Emotieregulatietraining
• Herhaling van stressmanagement, agressie

regulatie en emotiesregulatie

TYPE AANTAL

Depressiviteit 14%

Hypomaan 24%

Manisch 28%

Suïcidaal risico 17%

Paniekstoornis  7%

Agorafobie 14%

Sociale fobie  7%

Gegeneraliseerde angststoornis 24%

Posttraumatische stressstoornis  7%

Psychotische stoornis 10%

Psychotische stoornis eerder 28%

Antisociale persoonlijkheidsstoornis 52%

Bron: Pilot-onderzoek Academische Werkplaats bij DNK
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zetten. Voor heel veel van onze deelnemers geldt dat. Vallen en 
weer opstaan. Maar steeds met een doel voor ogen en de wil 
om dat doel te behalen. Als je dat niet wilt of kunt, is DNK op 
dat moment niet de juiste plek voor een deelnemer. 

Uiteraard leggen we een deelnemer, die we terugsturen naar de 
verwijzer, goed uit waarom we dat doen. We zullen hem duide
lijk maken dat we dat met de beste bedoelingen doen. De deur 
gaat niet definitief dicht. Het moet geen faalmoment zijn, maar 
een leermoment. We spiegelen zijn gedrag en reflecteren daar 
op. Op deze manier kan ook een tijdelijke pas op de plaats een 
investering in de toekomst zijn. Wij zien dit als een belangrijk 
moment in iemands leven. 

Daarnaast geloven wij dat de lessen die wij iedere dag opnieuw 
uitdragen, de sfeer in onze organisatie en het vertrouwen en 
perspectief dat wij bieden, van betekenis zijn.
Ook al maakt een deelnemer het traject niet helemaal af, wat 
hij gehoord en gezien heeft, neemt hij mee. Dat is iets waar hij 
later op terug kan grijpen.

Veel van onze deelnemers moeten zich eerst nog 
bewust worden van het feit dat ze deze ‘nieuwe 
kans’ ook echt moeten pakken. Bij DNK wordt deze 
jongens voorgehouden wat er in de maatschappij 
van hen verwacht wordt. We staan een proces van 
‘transformatie’ voor. Van overleven naar leven, van 
chaos naar stabiliteit, van criminaliteit naar goed 
burgerschap en van straatcultuur naar arbeidsiden
titeit. Daar zijn niet alle deelnemers klaar voor. Of ze 
kunnen het eenvoudigweg nog niet. Het heeft dan 
geen zin om een softe aanpak te hanteren en deze 
jongens te laten doormodderen. Daarmee helpen we 
ze niet en geven we een verkeerd signaal af, ook naar 
andere deelnemers. Wij geloven dat het begeleiden 
van deze doelgroep een zaak van lange adem is. Het 
kost tijd om het vertrouwen van de deelnemers te 
winnen, om hen te leren reflecteren en om foutieve 
denkbeelden om te zetten naar hernieuwd zelfver
trouwen en perspectief, zodat ze uiteindelijk een 
ware transformatie door maken.

Jongens die jarenlang ‘buiten het systeem’ geleefd 
hebben, die zich een cultuur van overleven eigen 
hebben gemaakt, waar in hun houding en gedrag 
allerlei verkeerde patronen zijn ingesleten, kun je niet 
altijd in drie tot vier maanden zover krijgen dat ze in 
een opwaartse ontwikkeling terecht komen. Soms is 
hun dag en nachtritme omgedraaid, vaak hebben 
ze moeite met regels en gezag. Niet zelden worden 
ze geleid door impulsen, kijken ze niet verder dan 
de dag en zijn ze gericht op overleven. Wanneer 
wij deelnemers afsluiten of terugsturen naar hun 
verwijzer, zeggen we eigenlijk: jij bent nog niet klaar 
voor een nieuwe kans. De kans die we je bieden, is te 
bijzonder om die te verspelen. Denk nog eens goed 
na over je leven en over wat je wilt. Als je er over een 
half jaar wel aan toe bent, ben je opnieuw van harte 
welkom bij ons!

Misschien klinkt dat hard, maar zachte heelmeesters 
maken stinkende wonden. Soms moet je een stap 
terug doen om er daarna twee vooruit te kunnen 

Helaas kunnen we nog altijd geen garantie geven dat al onze deelnemers zullen 
uitstromen naar een opleiding of een betaalde baan. Soms is dat omdat een deelnemer 
bij nader inzien toch niet wil beginnen aan ons programma. In andere gevallen heeft 
een potentiele deelnemer zelfstandig werk gevonden of denkt hij dat een andere traject 
beter aansluit bij zijn behoeften. Tenslotte kunnen wij ook zelf afscheid nemen van een 
deelnemer die gedurende een periode ons programma heeft gevolgd. Is dat dan een 
gemiste kans, verloren tijd, zonde van de energie en het geld? Wij zien dat anders.

Gemiste kans?

Redenen uitval
Aantal deelnemers: 69 en 6 in detentie

UITVAL
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Nazorg en gezond denken

Om te begrijpen in welk spanningsveld onze jongens zich bevinden, is het van belang 
te weten dat onze jongens niet alleen vaardigheden leren maar ook een transformatie 
doormaken. De trainers van De Nieuwe Kans spreken met deelnemers over de spoken 
van hun verleden en voeren vaak pittige gesprekken. Dit alles met het doel dat jongens 
hun ‘oude’ leven leren begrijpen en inzien wat de kansen zijn van een ‘nieuw’ leven. Om 
dat te bereiken creëren we bij De Nieuwe Kans een omgeving waar ‘gezond denken’ 
centraal staat. Een setting waarin we onze jongens leren welke positieve impact fysieke 
en mentale gezondheid op hun handelen kan hebben. Het is een transformatieproces 
dat veel inspanning kost en geen garanties voor de toekomst biedt. 

HET BELANG VAN GOEDE NAZORG
Het is met name dit laatste aspect dat ons veel zorgen baart. Wij 
zien jongens in de veilige omgeving van DNK tot bloei komen, 
maar weten ook dat zij nog lang (lichte) ondersteuning nodig 
zullen hebben. Als zij weer op zichzelf zijn aangewezen, bestaat 
het gevaar van terugval in oude gedrags en denkpatronen. 
Dan kan het voorkomen dat een jongen zich gediscrimineerd 
voelt, omdat hem onvoldoende duidelijk is dat opdrachten 
krijgen niets te maken heeft met racisme, maar met normale 
arbeidsverhoudingen. Of kan het gebeuren dat een voormalige 
DNK deelnemer onenigheid met een werkgever krijgt, omdat 
hij uitbetaling van overwerk anders interpreteert dan zijn baas. 

Terugval komt onder deze doelgroep veel voor. Om de tran
sitie vanuit DNK naar de echte wereld zo duurzaam mogelijk 
te maken, leveren we twee jaar lang nazorg. De vorm van deze 
nazorg verschilt per jongere. Een goed contact met de deel
nemer staat hierbij voorop. Vanuit dit contact kunnen wij de 
voortgang van ouddeelnemers monitoren en waar nodig nog 
bijsturen. Deelnemers van DNK staan vaak alleen in de wereld 
en hebben net als andere jongeren aandacht en zorg nodig, 
zodat ze niet opnieuw de verkeerde keuzes maken. 

DNK COMMUNITY 2015
Wanneer een deelnemer vanuit de veilige omgeving 
van DNK uitstroomt naar werk of een opleiding, is 
hun sociale netwerk van vrienden en familieleden 
meestal één van onze grootste zorgpunten. Vaak 
bestaan deze netwerken uit allerlei ongezonde 
contacten, die zich bezighouden met criminaliteit of 
ander onproductief gedrag. Wanneer het traject bij 
DNK afloopt is de deelnemer weliswaar veranderd, 
maar zijn netwerk niet. Hoewel ze natuurlijk structuur 
kunnen ontlenen uit hun baan of opleiding, is er toch 
het risico dat ze zich opnieuw laten verleiden tot 
foute keuzes.
In 2015 willen wij onze grip op het sociale netwerk van 
onze deelnemers versterken en hen helpen gezonde 
contacten op te doen. Dat gaan we doen door een 
soort DNKcommunity op te richten die dan zou 
kunnen fungeren als een positief netwerk/vangnet 
voor ouddeelnemers. Vrijwilligers zouden hier in een 
grote rol moeten spelen en de persoonlijke relatie 
tussen vrijwilliger en deelnemer zou hierbij centraal 
moeten staan. Afgelopen jaar hebben we met dit 
concept al voorzichtig geëxperimenteerd, met succes. 
In 2015 gaan we hierin investeren zodat we dit concept 
kunnen uitrollen naar al onze ouddeelnemers. 

DUURZAAMHEID



22 Stichting De Nieuwe Kans – Jaarrapportage 2014

om te veranderen, wisten wij criminaliteit te voorkomen, zoals 
blijkt uit het aantal delicten gepleegd door onze deelnemers. 
Een gegeven dat doorwerkt op veiliheidsbeleving in de stad. 

NETWERK
Binnen de sociale kaart van Rotterdam wist DNK zich het afge
lopen jaar steeds meer te profileren als expertisecentrum over 
multi-problem jongeren. In dit verband is ook de samenwerking 
met ketenpartners aangehaald:

Academische Werkplaats bij DNK is onderdeel van het VUmc, 
dat wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effectivi
teit van de dagbehandeling. De Academische Werkplaats bij 
DNK wordt gefinancierd door Stichting De Verre Bergen te 
Rotterdam. Naast het uitvoeren van onderzoek houdt AWDNK 
zich onder meer bezig met de kennisontwikkeling op DNK. 
Door middel van de samenwerking tussen praktijk en weten
schap kan het team meer ‘evidence based’ werken en de kwali
teit van de zorg verbeteren. Zie: www.awdnk.nl.

Youz/GGZ is vanaf begin 2013 betrokken bij het traject van DNK. 
Uit ervaringen is gebleken dat de voortgang en ontwikkeling 
van de deelnemers veelal wordt tegengewerkt door psychische 
problemen en/of verslavingsproblematiek. In samenwerking 
met Bouman/GGZ en de Academische Werkplaats bij DNK zijn 

Voor een groeiende groep van honderden potentiële 
en ouddeelnemers is DNK een veilige thuisbasis, 
waar jongeren kunnen komen voor advies, onder
steuning en hulp. Op deze wijze staan wij jaarlijks in 
contact met en hebben wij invloed op de levens van 
zeker 500 jongeren uit de doelgroep. 

Daarnaast heeft DNK ook invloed op de gezinsleden 
van onze deelnemers. Vanaf het moment dat deel
nemers worden gestabiliseerd door de maatschap
pelijk werkers, geeft dat ook rust en vaak inkomen 
bij de overige gezinsleden, zoals ouders, partners 
en soms zelfs de kinderen van de deelnemers. Soms 
blijkt het bovendien voor de ontwikkeling van een 
deelnemer noodzakelijk een ouder of partner van 
een deelnemer pro bono te begeleiden. Bijvoorbeeld 
wanneer een partner haar inkomen verliest en de 
deelnemer op straat dreigt te komen.

Ook op de veiligheid van Rotterdam heeft DNK 
invloed. Zo zeggen medewerkers van de Reclasse
ring in gesprekken te zien wanneer wij met deelne
mers bezig zijn; ze zien namelijk dat er minder straf
bare feiten worden gepleegd. De doelgroep van DNK 
bestaat uit notoire veelplegers. Door deze jongeren 
een veilige plek te bieden om zich te ontwikkelen en 

In 2014 verwelkomde De Nieuwe Kans meer dan 200 nieuwe deelnemers. Op zichzelf al 
een substantiële groep. En toch denken wij dat onze invloed verder reikt dan dit aantal 
doet vermoeden.

DNK in Rotterdam

BEREIK
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verschillende instrumenten ontwikkeld om te komen tot vroeg
tijdige screening en diagnose.

De belangrijkste verwijzers van DNK zijn afgelopen jaar allemaal 
uitgenodigd om op bezoek te komen met alle medewerkers 
die direct of indirect te maken hebben met DNK. Met name 
de recente bezoeken van het Jongerenloket en Reclassering 
Nederland, hebben allerlei aanknopingspunten gegeven om de 
onderlinge samenwerking te verbeteren.

Schoon Schip is een nieuwe voorziening in Rotterdam, die in 
maart 2015 van start zal gaan met een groep deelnemers. Bij 
Schoon Schip wordt met dwang gewerkt aan het aanleren van 
de basisbeginselen van het zijn van een werknemer. Deze voor
ziening is bedoeld voor de nietwillers, de top600 jongeren en 
de zware overlastgevers.  DNK steunt de oprichting van deze 
voorziening en zoekt nadrukkelijk de samenwerking op.

De Nieuwe Kans dankt alle fondsen, 
kerken en particulieren die verschil
lende initiatieven voor onze deel
nemers mogelijk hebben gemaakt. 
Dankzij deze ondersteuning waren 
wij het afgelopen jaar goed toege
rust om te werken aan de complexe 
problematiek van onze deelnemers 
en hun beter voor te bereiden op 
hun participatie in de samenleving 
door middel van onder andere dure 
vakopleidingen met baangarantie. 
De aanzienlijke verbeteringen in onze 
resultaten zijn dan ook te danken aan 
de vrijgevigheid van deze particu
lieren en stichingen.
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COMMUNICATIE
Drie maal verscheen in 2014 de Nieuwsbrief DNK, waarin de 
voortgang, hoogtepunten en verdere nieuwtjes met betrek
king tot de deelnemers, het beleid en de partners werden 
opgenomen. Maar ook leuke kenmerkende foto’s en interviews 
met deelnemers. Daarnaast beschikt DNK over een mooie en 
functionele site, waarop tevens aanmeldingen worden gedaan: 
www.denieuwekans.nl.

HET TEAM VAN DE NIEUWE KANS 
Het team van DNK bestaat uit directie & manage
ment, ondersteunend personeel, gedragstrainers, 
docenten, maatschappelijk werkers en een GGZ
behandelaar. Gezamenlijk werken zij aan de doelen 
van DNK. Belangrijke kenmerken van DNK personeel 
zijn affiniteit met de doelgroep, deskundigheid/ 
kwalificatie, ervaring en persoonlijkheid. Zo werken 
er bij DNK academici en HBO’ers, maar ook ervaren 
MBO’ers, ‘ervaringsdeskundigen’, stagiaires en vrijwil
ligers. Samen zorgt dit voor een mix van mensen met 
verschillende competenties, die elkaar aanvullen en 
versterken. 

De Nieuwe Kans werkt met een jong en enthousiast team aan haar taak om 200 
jongeren op jaarbasis te begeleiden in hun transformatieproces. Het DNKteam is dan 
ook bij uitstek de drager van de DNKmethodiek. Gezien de integrale aanpak van het 
DNKprogramma wordt gewerkt met een multidisciplinair team van professionals, die 
allen de missie en visie van De Nieuwe Kans onderschrijven. 

Multidisciplinair
en betrokken

ORGANISATIE
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IN 2014 WAREN WERKZAAM VOOR DE NIEUWE KANS 
(17,2 FTE)

4 maatschappelijk werkers 

3 gedragstrainers 

5 docenten 

1 medewerker instroom 

1 medewerker uitstroom 

1 teamleider

1 psychiatrisch verpleegkundige (extern) 

1 faciliteerder (administratie, balie, schoonmaak) 

1 kok 

1 ICT manager

1 interne begeleider 

1 adviseur

DIRECTIE EN TOEZICHTHOUDERS

Piet Boekhoud, algemeen directeur

Sander Glaser, directeur bedrijfsvoering

Hans Bol, voorzitter Raad van Toezicht

Roelof Prins, lid Raad van Toezicht

Wim Littooij, lid Raad van Toezicht
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De voortgang van AWDNK wordt positief beoordeeld door 
onze subsidiegever Stichting De Verre Bergen. We krijgen groen 
licht voor de uitvoering van H.E.T. onderzoek tot oktober 2017! 

MAART
Het Algemeen Dagblad plaatst een artikel geschreven door 
Floor Bevaart, Arne Popma en Theo Doreleijers van AWDNK op 
de opiniepagina. We breken hiermee een langs voor het nut 
van wetenschappelijk effectonderzoek. 

APRIL
AWDNK en DNK nemen afscheid van onderzoeks assistent Luuk 
Stapersma. Hij heeft een nieuwe baan als promovendus in het 
Erasmus MC en doet nu onderzoek naar de effectiviteit van 
een psychosociale behandeling voor kinderen met chronische 
darmklachten 

MEI
Onze onderzoekers reizen samen met Nanne Boonstra en Frank 
van Roest (Stichting de Verre Bergen) en enkele honderden 
forensische collega’s af naar het Verenigd Koninkrijk voor het 
vierde congres European Association for Forensic Child & 
Adolescent Psychiatry Congress (EFCAP) in Manchester. H.E.T. 

onderzoek wordt hier vertegenwoordigd door drie weten
schappelijke posters. Theo Doreleijers treedt er af als president 
en wordt gelauwerd met een ‘presidentship for life’.

JUNI
MarieJolette Luijks (AIO Effect) houdt interviews met een aantal 
medewerkers en deelnemers van DNK. Deze interviews worden 
gebruikt om de manier van werken bij DNK in kaart te brengen 
en een vragenlijst te ontwikkelen voor H.E.T. onderzoek. Daniel 
de Wolf (intern begeleider DNK) neemt de uitkomsten van de 
interviews daarnaast op in de nieuwe methodiekbeschrijving 
van DNK. 

JANUARI
Ons onderzoek krijgt de naam H.E.T. onderzoek. Dat 
staat voor Hersenen, Effect en Traject onderzoek. 
Bij DNK wordt een groot pilotonderzoek uitge
voerd. Maar liefst 92% van alle deelnemers die op 
dat moment deelnemen aan het traject doen mee! 
AWDNK beschrijft de zware problematiek waar 

de doelgroep van H.E.T. onderzoek dagelijks mee 
te maken heeft in een factsheet. De opvallendste 
resultaten zijn: het percentage deelnemers met een 
aanwijzing voor minimaal één psychische stoornis is 
zeer hoog (76%), het opleidingsniveau is zeer laag, de 
helft van de groep scoort bij screening positief op een 
licht verstandelijke beperking, zeer veel deelnemers 
hebben schulden (83%), de helft van de groep heeft 
geen inkomen en tot slot: het cannabisgebruik bij de 
deelnemers is groot: 75% gebruikt hasj en/of wiet.

FEBRUARI
Er wordt een convenant getekend om de samen
werking tussen AWDNK, De Nieuwe Kans en Youz 
(jongerenafdeling Bouman GGZ) vast te leggen.

2014: de samenwerking met  
De Nieuwe Kans in vogelvlucht

ACADEMISCHE WERKPLAATS BIJ DNK
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JULI
AWDNK stelt samen met de jongerencoaches van Het Jonge
renloket voor het Effectonderzoek een ‘multiprobleem’ definitie 
vast. Een jongere heeft multiproblematiek wanneer hij grote 
problemen heeft op het gebied van dagbesteding én inkomen 
en daarnaast ook problemen heeft op het gebied van óf justitie, 
óf verslaving, óf geestelijke gezondheid óf zijn sociale netwerk. 
We meten dit met de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) die al jaren 
door het Jongerenloket wordt gebruikt.

AUGUSTUS
De Medisch Ethische Toetsingscommissie geeft toestemming 
voor het Effectonderzoek! Samen met De Nieuwe Kans, Het 
Jongerenloket, Aan De Slag Met Zorg en Challenge Sports 
werkte AWDNK dit jaar een plan uit om de effectiviteit van DNK 
te meten. Het bleek mogelijk om het effectonderzoek uit te 
voeren door middel van een Randomized Control Trial (RCT). 
Dit is de meest sterke manier om een effectonderzoek uit te 
voeren. Bij een RCT worden alle multiprobleem jongeren die 
binnen komen bij een centraal punt (in dit geval: het Jongeren
loket) op basis van toeval (random) naar één van de speciaal 
geselecteerde trajecten worden doorverwezen.
Stagiair Anne Verduin schrijft haar masterscriptie in het kader 
van het Effectonderzoek bij AWDNK over de methodiek van 
DNK. Na het afronden van haar studie forensische orthope
dagogiek wordt zij aangenomen als onderzoeksassistent bij 
AWDNK. 

SEPTEMBER
De eerste deelnemers van DNK doen mee aan het 
Hersenonderzoek. Onder leiding van Josjan Zijlmans 
(AIO Hersenen) gaan ze in de fMRIscanner van het 
Erasmus MC voor een ‘foto’ van hun hersenen en 
worden de elektrische signalen van hun hersenen 
in beeld gebracht met het EEG apparaat van de 
Erasmus Universiteit. 

OKTOBER
AWDNK maakt kennis met Horizon en sprak over 
een mogelijke toekomstige samenwerking om de 
groep multiprobleem jongvolwassenen in Rotterdam 
in kaart te brengen. 

NOVEMBER
De 150ste deelnemer van H.E.T. onderzoek wordt 
geïncludeerd! 

DECEMBER
Er worden maar liefst tien nieuwe stagiairs aange
nomen bij H.E.T. onderzoek die in 2015 zullen 
meehelpen aan de dataverzameling en een weten
schappelijke masterthesis zullen schrijven over een 
onderwerp behorend bij één van de drie onder
zoekslijnen van H.E.T. onderzoek. De stagiairs komen 
van de Erasmus Universiteit, de Universiteit van 
Leiden, Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de 
Vrije Universiteit in Amsterdam.
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ACCOUNTANTSVERKLARING
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