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VISIE 
Stichting ‘De Nieuwe Kans’ (DNK) ziet zichzelf als een trans-
formatiecentrum met als doel om multi-problem jong-
volwassenen 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 2015 IN CIJFERS

TRAJECTEN 
In totaal zijn in 2015 380 potentiële deelnemers aangemeld, 
waarvan er 232 gestart zijn met een traject bij De Nieuwe Kans. 
Daarnaast zaten er op 1 januari 2015 nog 60 deelnemers in het 
traject die al in het voorgaande jaar waren gestart.

UITVAL 
In 2015 hebben 118 deelnemers hun traject bij De Nieuwe Kans 
niet afgerond. Hiervan zijn 112 deelnemers uitgevallen. Tot onze 
spijt zijn 6 deelnemers zijn in detentie gekomen. 

UITSTROOM 
In 2015 zijn 111 deelnemers vanuit De Nieuwe Kans succesvol 
uitgestroomd. Hiervan zijn 51 deelnemers uitgestroomd naar 
werk, 42 terug naar school en 18 deelnemers zijn succesvol 
overgedragen aan de specialistische zorg. 

NAZORG 
Oud -deelnemers van De Nieuwe Kans die zijn uitge-
stroomd naar werk of school hebben twee jaar lang 
recht op nazorg. Op 1 januari 2016 stonden we met 
166 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 2015, die vanwege de vertrouwelijk-
heid van deze gegevens alleen wordt verstrekt aan 
de subsidieverstrekker.

Bij De Nieuwe Kans proberen de medewerkers 
de deelnemende jongeren te ondersteunen in de 
gang naar een ander leven. Het doel is transfor-
matie, verandering. Van overleven naar leven, van 
chaos naar stabiliteit, van criminaliteit naar goed 
burgerschap en van straatcultuur naar arbeids
identiteit. Dat is ook wat deelnemers vaak zelf 
aangeven: ‘Ik wil veranderen.’ 

Met dat andere leven bedoelt DNK: verant
woordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en 
een stabiele positie verwerven in de samen
leving. Daaronder wordt verstaan: het duurzaam 
aanpakken van de behoeften (‘needs’), zelfred
zaam zijn en het werken aan perspectief door de 
gang naar onderwijs, werk of zorg.

Naast transformatie is een ander belang
rijk woord bij DNK: herstel. Het potentieel 
aan mogelijkheden dat iedere deelnemer 
in zich heeft en dat verloren dreigt te 
gaan onder een stapeling van negatieve 
factoren, moet weer ruimte krijgen en 
hersteld worden.

DNK neemt in haar missie het werken aan 
‘4 G’s’ als speerpunt:
• Gezonde gevoelens
• Gezond denken
• Gezond gedrag
• Gezonde contacten
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systeem-gedreven, maar vormgegeven vanuit de leefwereld; 
veilig, uitdagend, empathisch en met een rechte rug.

Zo willen we deze jongens leren kennen en begrijpen. Een 
uitgebreide intake en goede diagnostische instrumenten zijn 
daarbij noodzakelijk.

In deze gecreëerde leefwereld komen deze jongens mensen 
tegen die als professional bij ons werken, maar ook mensen die 
met hen praten, maar uit een andere wereld komen, bijvoor-
beeld uit het bedrijfsleven, scholieren, mariniers, etc. Deze lijn 
willen we in 2016 versterken. We merken dat het ontmoeten 
van mensen, die ze normaal in hun wereld nooit tegenkomen, 
een verrijking is voor beide groepen.

Een begrip dat hierbij gebruikt wordt is ‘vermaatschappelijking’. 
Hierbij gaat het er om dat mensen die gezond denken hun leef-
wereld binnen komen. Zo hebben we gesprekken en ontmoe-
tingen georganiseerd met mensen uit de wereld van werk, maar 
ook met oudere dames die een moeder-model zijn. Dit is de 
lijn die we in 2016 willen voortzetten. Mensen in de leefwereld 
van De Nieuwe Kans brengen die een wereld vertegenwoor-
digen die de deelnemers niet kennen. Te denken valt aan jonge 
vaders, studenten, vrouwengroepen, ondernemers, etc. In 2016 
willen we hiermee vanaf mei elke week een dagdeel bezig zijn.

De deelnemers zijn veelal met horten en stoten 
opgegroeid en hebben geen gezond beeld van zich-
zelf en van de wereld om hen heen. Als we ons hun 
talent als een ruwe diamant voorstellen, die geslepen 
moet worden om te kunnen schitteren, dan ontbrak 
het vaak aan die andere diamant, waarmee ze hun 
ruwe diamant zouden kunnen slijpen. Ze hebben 
veelal niet geleerd om de wereld om hen heen te 
begrijpen en hoe zich te verhouden tot andere 
mensen, simpelweg omdat ze over het algemeen 
mensen tegen komen, die op dezelfde manier in 
het leven staan. Denken in ‘conspiracy’ en vanuit een 
slachtofferrol is daarvan het gevolg. 

Toch is er bij deze jongens een verlangen naar een 
ander leven. Werk, een gezin en vriendschap. De weg 
daar naar toe is een moeilijke, vooral ook omdat ze er 
vanuit gaan dat ze zullen falen.

Wij streven een transformatie na voor de manier 
waarop zij in het leven staan, in hun kijk op 
zichzelf en de wereld. We willen bij De Nieuwe 
Kans een leefwereld scheppen, waarin men kan 
leren, experimenteren en groeien; waar gezonde 
contacten en gezond denken centraal staan. Niet 

Focus en verdieping

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van De Nieuwe Kans. 
Dit jaar stond in het teken van focus op de deelnemer en verdieping van onze aanpak. 
We waren op zoek naar de ‘needs’ van de deelnemers en de behoefte aan persoonlijke 
ontwikkeling. 

VERSLAG VAN DE DIRECTIE
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In onze methodiek hebben we verdieping aangebracht. Er zijn 
nieuwe trainingsprogramma’s waarin elementen van cognitieve 
gedragstherapie zijn verwerkt, stevige lessen burgerschap, maar 
er is ook het hanteren van een goede diagnostiek, samen met 
Youz, het goed stabiliseren met de maatschappelijk werkers, 
een sportprogramma, kunst en cultuur. We willen ook met 
toneel en muziek gaan werken.

Uit de biografie van de deelnemers die bij ons zijn, blijkt dat ze 
in hun vroege jeugd veelal in aanraking geweest zijn met hulp-
verlening, jeugdzorg en justitie. Ik verbaas me erover dat veel 
niet effectief is geweest. Samen met Professor Theo Doreleijers 
ben ik van mening dat een goede, wetenschappelijk opge-
bouwde diagnostiek, onontbeerlijk is. Alleen dan kunnen we 
een nog effectievere aanpak aanbieden.

Creatieve elementen in de aanpak, zoals muziek en theater, 
brengen onze aanpak dichterbij de deelnemers. Het moet niet 
te cognitief zijn. We willen hun needs raken. We moeten ze 
begrijpen; ontvangend naar hen kijken, in plaats van altijd maar 
registrerend. We moeten hun leefsituatie kennen; vanuit onze 
pedagogische relatie, nieuwe krachtige ervaringen en inzichten 
dicht bij hen brengen. Op weg naar gezond denken, gezonde 
contacten en een positie in de samenleving.

Verdieping hebben we ook gebracht in ‘de weg naar werk’. We 
leren de deelnemers steeds beter te motiveren, succes te orga-
niseren en te vieren.

Er is ook een ‘weg naar school’ ontwikkeld, in samenwerking 
met het Albeda College. In het eerste kwartaal van 2016 zullen 
we een convenant ondertekenen om de afspraken te bekrach-
tigen. Het gaat er om dat deelnemers van De Nieuwe Kans 
bij het Albeda College succesvol zullen zijn en niet opnieuw 
dreigen uit te vallen.

Eind 2015 is er ook een handtekening gezet onder het fusiebe-
sluit met Horizon, waarmee we samen tot vernieuwingen en 
doorbraken in de aanpak van risicojongeren willen komen.

Ik ben optimistisch. Het kan. Op weg naar een inclusieve 
samenleving.

Piet Boekhoud,
directeur/bestuurder
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Dit gevaar bestaat ook bij de aanpak van en zorg voor de 29.000 
kwetsbare jongeren1 die er in Rotterdam zijn. Die jongeren 
en hun omgeving zijn de achterliggende oorzaken van de 
problemen die kunnen ontstaan. Zij zijn zelf ook een belangrijk 
deel van de oplossing van die problemen. Het is dus zaak om 
heel dicht bij die leefwereld te blijven en systemen geen doel 
op zich te laten worden, die niet of nauwelijks meer raken aan 
de leefwerelden. Systemen zijn er om te dienen en niet om te 
heersen. 

EEN STAPELING VAN PROBLEMEN
Daar komt bij dat het bij de doelgroep van DNK gaat om 
jongeren met complexe (multi)problematiek. Hun leefwereld is 
niet statisch, maar steeds weer veranderend. Het is de wereld 
van de straat, met haar eigen subcultuur. Daarnaast zien zij om 
zich heen vaak een oververtegenwoordiging van verkeerde 
voorbeelden. Dit beïnvloedt hun denken en gedrag. Door 
een bril van wantrouwen en slachtofferdenken kijken zij naar 
de gevestigde orde van systemen en instituties. Vaak is hun 
leven maatschappelijk gezien ernstig gedestabiliseerd: finan-
ciële problemen, problemen op het gebied van huisvesting, 
een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, de lokroep van de 
criminaliteit. Daarnaast spelen allerlei persoonlijke factoren een 

1 Programma Risico-jongeren (PRJ) Rotterdam, 2015.

AMBITIE
Het is de ambitie van DNK om steeds verder uit te 
groeien tot hét expertisecentrum in Rotterdam als 
het gaat om deze doelgroep. DNK wil als dusdanig 
bekend komen te staan bij de partners in het 
voorzieningenlandschap, maar bijvoorbeeld ook bij 
werkgevers en onderwijsinstellingen. En, uiteraard, 
niet in de minste plaats bij de doelgroep zelf.

LEEFWERELD 
Een belangrijk begrip voor DNK bij het kennen van 
de doelgroep is ‘de leefwereld’ van deze jonge-
mannen. Een risico dat je als instelling altijd loopt, is 
dat je geneigd bent om te gaan denken en werken 
vanuit systemen. De systeemwereld is belangrijk: 
denk aan een goede organisatie, heldere procedures 
en inzichtelijke cijfers. 
Een gevaar van nadruk op het systeem is echter dat 
de leefwereld van de doelgroep uit beeld verdwijnt. 
Vaak zijn systemen kloppend en vanuit hun eigen 
rationaliteit goed geordend, maar niet vanuit het 
perspectief van die ene persoon, die hulp nodig 
heeft. 

In ons vorige jaarverslag schreven wij over de kenmerken van de deelnemers van 
DNK: jongemannen tussen de 18 en 27 jaar, die op meerdere terreinen kampen met 
problemen (zoals criminaliteit, schulden, huisvesting, inkomen, gedrag, verslaving, 
afstand tot de arbeidsmarkt, geringe zelfredzaamheid).

De deelnemer en zijn 
 leefwereld als uitgangspunt

DOELGROEP
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melden veel jongens zichzelf aan (2015: 25%)2. DNK 
heeft dus kennis van de systeemwereld, maar staat 
tegelijk met beide voeten in de leefwereld van de 
doelgroep.

DNK bekleedt een bijzondere positie binnen het 
voorzieningenlandschap als het gaat om deze kwets-
bare doelgroep, omdat in principe iedereen welkom 
is (er zijn weinig contra-indicaties), dus ook jongens 
die overal al zijn uitgevallen. 

KENNISCENTRUM
Met een multidisciplinair team bestrijkt DNK de 
verschillende leefgebieden van deze diverse doel-
groep (school, werk, zorg, veiligheid, huisvesting, 
welzijn) en probeert zo van invloed te zijn op de 
leefwereld van de deelnemer.

De samenwerking met de ‘Academische Werk-
plaats bij de Nieuwe Kans’ zorgt ervoor dat ook de 
komende jaren de kennis over de leefwereld van 
deze jongeren bij DNK zal blijven toenemen. Dit gaat 
om zowel theoretische kennis, als kennis opgedaan 
uit ervaring en de praktijk van alle dag. DNK moet 
daarmee het Rotterdamse kenniscentrum worden 
over én voor deze bijzondere doelgroep.

2 Zie bijlage 1, pagina 36.

rol: symptomen van ontwikkelingsachterstand en/of persoon-
lijkheidsstoornissen, verstoorde relaties, trauma, verslaving, het 
hebben van een licht verstandelijke beperking, etc. Sommigen 
van hen hebben al een hele hulpverleningsgeschiedenis achter 
de rug. Anderen zijn er juist om de hulpverlening zoveel moge-
lijk te mijden (zgn. ‘zorgmijders’). Een deel van deze jongeren 
weet zich te onttrekken aan de bestaande voorzieningen en 
systemen. Zij zwerven van adres naar adres en overleven op 
straat. Een ander deel van de doelgroep die DNK in huis heeft, 
maakt zich herhaaldelijk schuldig aan high impact crimes.

DNK wil meer en meer zicht krijgen op de leefwereld van haar 
doelgroep, om op die manier steeds meer inzicht te krijgen 
in de deelnemers en hun behoeften, zodat de aanpak daar 
steeds beter op afgestemd kan worden. Het onderzoek van de 
‘Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans’ is daar mede voor 
bedoeld.

AANTALLEN
Van de 29.000 kwetsbare jongeren in Rotterdam worden naar 
schatting 7.000 jongeren gerekend tot de categorie ‘risico-
jongeren’. Jaarlijks komt DNK in contact met ruim 300 nieuwe 
jongeren uit deze categorie. De kracht van DNK is, dat zij in staat 
is om een groep jongeren te bereiken die elders uitvallen en/of 
zeer moeilijk te vinden en te binden zijn én met deze jongens 
doelgericht aan de slag te gaan. 

VERWIJZERS
Deelnemers aan DNK worden vaak doorverwezen door het 
Jongerenloket, de reclassering, justitiële inrichtingen, scholen, 
hulpverleningsinstanties en welzijnsorganisaties. Daarnaast 
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Dit zijn moeilijk meetbare processen. Stel dat je een jongen 
het cijfer 2 geeft als hij binnenkomt en het cijfer 6 als hij 
succesvol uitstroomt. Dat is duidelijk in kaart te brengen en 
als succesvol te zien. Maar wat als een jongen na een maand 
of twee maanden uitvalt? In de tussentijd kan er wel degelijk 
vooruitgang geboekt zijn op het gebied van maatschappelijke 
problematiek, zelfredzaamheid, denken en gedrag. Misschien is 
hij wel van een 2 naar een 4 of een 5 gegaan. Terugval hoort bij 
het proces van verandering. Het gaat om zijn doorontwikkeling. 
Maar deze resultaten zijn naar de buitenwereld moeilijker te 
presenteren dan succes.

Wanneer deelnemers uitvallen bij DNK, zijn zij (in veel gevallen) 
na drie maanden welkom om terug te komen en het opnieuw 
te proberen4. Uitvallers worden met een eindrapportage altijd 
teruggekoppeld naar de verwijzende partij. Omdat deze uitval-
lers niet worden gerekend tot ‘succes’, is de impact van DNK (als 
het gaat om cijfers) hierin weinig zichtbaar, terwijl er wel impact 
op het leven van de deelnemer geweest is.

4 In 2015 zijn er twintig jongens in het programma gestart, die op 
een eerder tijdstip waren uitgevallen. 

Op deze wijze heeft DNK jaarlijks contact met rond 
de 300 nieuwe deelnemers. Een deel daarvan maakt 
het programma af en stroom positief uit3. Een deel 
start niet, maar komt wel in beeld of wordt door-
verwezen. Weer een ander deel start wel, maar maakt 
het programma niet af. Zij zijn echter wel geruime 
tijd van de straat en maken toch ook stappen in 
hun ontwikkeling waar volgende instanties weer op 
kunnen voortborduren. Ook kunnen zij in een later 
stadium terugkeren naar DNK. DNK draagt zo ook bij 
aan de veiligheid van de stad.

3 Onder positieve uitstroom verstaat DNK de uitstroom 
naar werk, school of specifieke zorg. De uitstroom naar 
zorg ziet DNK als positief, omdat het hier dikwijls gaat 
om ‘zorgmijders’ en jongemannen met zware psychi-
sche problematiek, of ernstige verslavingsproblematiek. 
Dit zijn deelnemers waar het weinig zin zou hebben 
als ze zouden uitstromen naar school of werk, omdat 
ze anders snel en herhaaldelijk uit zouden vallen. Het is 
grote winst dat zij naar gespecialiseerde zorg toe geleid 
worden en daar een behandelding krijgen voor hun 
problematiek.

Binnen Rotterdam is er geen andere voorziening te vinden die op vergelijkbare wijze 
met deze doelgroep aan de slag is. Door haar outreachende stijl en sterke pedagogische 
klimaat weet DNK niet alleen deze jongeren over de drempel te krijgen, maar slaagt zij er 
ook in om hen als groep deel te laten nemen aan het programma, zonder dat dit leidt tot 
grote onderlinge spanningen of conflicten. 

De (onzichtbare) impact van DNK

DOELGROEP
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Nog zoiets: naast haar impact op het leven van de 
deelnemer, is DNK ook van invloed op de mensen 
achter die deelnemers: vriendinnen, kinderen, 
broertjes, zusjes en ouders, vrienden en buren. 
Iedere positieve verandering bij een deelnemer, 
heeft uitstraling naar zijn omgeving en netwerk. 
Zie bijvoorbeeld het verhaal van Hendrik (pag. 24), 
die zijn hele familie trots maakt en een voorbeeld is 
voor zijn kinderen.

Het zijn moeilijk meetbare resultaten: jongeren 
van de straat houden, het tegengaan van reci-
dive, vermindering van schade en kosten voor de 
samenleving, de invloed op derden, preventie van 
geweldsdelicten, risicogedrag en verslaving, het 
uitvallen van een deelnemer zien in het licht van 
een veranderingsproces... De impact van DNK zou 
niet alleen gezien moeten worden in het aantal 
succesvol afgeronde trajecten, maar juist ook in 
deze ‘onzichtbare’ meerwaarde voor de stad en op 
de lange termijn.

Een voorbeeld van onzicht
bare impact wordt gegeven 
door Roy, werkzaam als 
medewerker intake bij DNK. 
In deze functie is Roy voor 
alle deelnemers het eerste 
gezicht van DNK. Hij legt het 
eerste contact en maakt een 
afspraak met een potentiële 
deelnemer. Roy is in staat 
om in zeer korte tijd het ijs te 
breken en het vertrouwen van 
de jongen te winnen. Dikwijls 
komen er bijzondere verhalen 
los, soms zijn die nog nooit eerder aan iemand verteld.

Zo was er recent een jongeman (23), die helemaal geen 
zin had in het traject. Hij was aangemeld door het Jonge
renloket en liep daarnaast bij de reclassering. Met een 
negatieve instelling en veel weerstand kwam hij op zijn 
eerste afspraak voor het kennismakingsgesprek. 
Toch vertelde deze jongen al snel aan Roy over zijn achter
grond. ‘Hij komt uit het drugsmilieu. Daar heeft hij geleerd 
om niemand te vertrouwen. Hij is neergeschoten geweest. 
Ondertussen heeft hij een slecht contact met zijn ouders 
en is zijn relatie kapotgegaan.’ 

‘Op een gegeven moment zat hij in de gevangenis. Daar 
kreeg hij een brief van iemand die zijn moeder bedreigde. 
“Jij zit vast, ik weet waar je moeder woont.” Dat was drie 
maanden voor zijn vrijlating. Deze jongen flipte natuurlijk. 
Dagelijks liep hij met die brief op zak. Hij was van plan om 
die jongen te schieten of iets aan te doen, waar hij hem 
ook maar tegenkwam, in de metro of op straat.’ 

‘Ik heb hem gezegd dat hij die brief weg moest doen. Ik 
heb hem de realiteit laten zien: wat het hem kost, wat de 
gevolgen van zo’n actie zijn. En wie er uiteindelijk de dupe 
van is, namelijk hijzelf. Weer gevangenis in, gevangenis 
uit. Ik heb gevraagd: “Waar ben je mee bezig? Denk niet 
alleen aan jezelf, maar ook aan je moeder. Je wilt je leven 
veranderen, maar doe het niet op deze manier. Doe die 
brief weg, gooi hem weg, ik wil hem niet meer bij je zien!”’ 

‘Het gesprek duurde bijna drie uur, maar na afloop leek 
het wel alsof we elkaar al jaren kenden. En ik heb hem 
overtuigd. Daarna zijn we samen naar de bus gelopen. 
De volgende dag belde hij op. Hij was die jongen tegen
gekomen, in de metro, maar hij dacht aan ons gesprek. En 
hij koos ervoor om niets te doen.’
‘Ik ben er in geslaagd om zijn gedachten te veranderen. 
Hij heeft goed nagedacht over ons gesprek. En hij heeft 
ervoor gekozen om het traject bij DNK met een andere 
insteek te doen.’

Roy besluit: ‘Deze doelgroep is vaak zo beschadigd. Ze 
vertrouwen niemand. Ze zijn stoer van buiten, maar ze 
hebben vanbinnen een klein hartje. Ze hebben een luis
terend oor nodig. Het raakt me bijna elke keer als ik een 
intake doe.’ 

Aanmeldingen
Totaal: 406
uit 2014: 26
in 2015: 380
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COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE
In onze zoektocht naar een evidence based interventie voor 
onze doelgroep op het gebied van gedragstraining, zijn we 
uitgekomen bij Cognitieve Gedragstherapie (CGT). In samen-
spraak met de trainers is besloten dat deze methodiek door 
DNK gebruikt gaat worden. Door personeelswisselingen 
ontstond ook ruimte om op zoek te gaan naar mensen die hier 
affiniteit mee hebben. In 2016 zijn drie gedragstrainers zijn 
(waaronder één psycholoog), die bevoegd zijn of bijgeschoold 
worden in het geven van CGT. Twee van hen zijn inmiddels aan 
het werk. Daarnaast is tijdelijk een zeer ervaren GZ-psycholoog 
aangesteld, die als supervisor deze transitie begeleid.

Bij CGT worden de gedachten en gevoelens van een deel-
nemer naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis in 
kaart gebracht. De gedragstrainer bekijkt vervolgens met de 
deelnemer(s) of deze gedachten en gevoelens terecht zijn, of 
dat de gebeurtenissen ook anders geïnterpreteerd zouden 
kunnen worden. Negatieve gedachten kunnen vervangen 
worden door positieve gedachten. Hierdoor ontstaat een ander 
denkpatroon en gezonder gedrag. Dit sluit erg aan bij de doel-
stellingen van DNK, de vier G’s (zie missie, pag. 1) Veel van onze 
deelnemers denken negatief. Vaak ook nemen zij een slacht-
offerhouding aan. CGT is erop gericht dit te doorbreken.

VERANDEREN IS DOEN
Een centraal onderdeel van het programma van 
De Nieuwe Kans vormen de gedragstrainingen die 
gegeven worden. De afgelopen jaren werden deze 
trainingen, onder de naam Veranderen = Doen, door 
diverse collega’s gegeven. Zij hadden ieder een 
eigen achtergrond en brachten hun eigen kennis en 
expertise mee. Dat werkte verfrissend. Zo werkte er 
de afgelopen twee jaar een trainer bij DNK, die uit 
de commerciële wereld kwam. Hij legde veel nadruk 
op begrippen als presentatie, doelgerichtheid, 
zelfvertrouwen en succes. Dat zijn allemaal gezonde 
elementen, die horen bij transformatie, de doelstel-
ling van DNK en die een onderdeel zijn geworden 
van ons programma.

Tegelijk zijn we op zoek gegaan naar meer cohe-
rentie in de gedragstrainingen. Het is belangrijk dat 
de gedragstrainers dezelfde taal spreken en op elkaar 
aansluiten. We vinden het naar de toekomst toe ook 
belangrijk dat de methoden die gebruikt worden 
binnen DNK evidence based zijn, dat wil zeggen 
dat zij door een onafhankelijk instituut als bewezen 
effectief zijn erkend. 

In 2014 verscheen er een nieuwe methodiekbeschrijving van De Nieuwe Kans. Een 
jaar lang is aan de hand van deze methodiek gewerkt. Maar een methodiek is nooit af. 
Daarom heeft het team na een jaar de balans opgemaakt en geëvalueerd wat er anders 
moet. DNK wil immers voortdurend verbeteren en de aanpak steeds verder verfijnen,  
om de doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. Op dus naar een methodiek 2.0!

Voortgaande ontwikkeling 
van de methodiek

WERKWIJZE
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contacten gelegd met theater Maas, het Albeda 
College (artiestenopleiding) en het conservatorium 
uit Den Haag, die moeten gaan leiden tot samen-
werking en verdere programma-ontwikkeling.

CRITERIA
Eigen verantwoordelijkheid is een belangrijke 
waarde binnen de methodiek van DNK. We vinden 
het belangrijk dat deelnemers uit hun slachtoffer-
houding stappen en hun eigen verantwoordelijkheid 
op zich nemen. Daarom is het doorlopen van het 
programma nog minder vrijblijvend gemaakt en 
zijn er criteria geformuleerd, waaraan deelnemers 
moeten voldoen om door te kunnen stromen van de 
ene naar de andere fase. De criteria zijn verfijnd op 
haalbaarheid en focussen vooral op aanwezigheid, 
houding en gedrag. 

JAGEN
Een nieuwe term binnen de DNK-methodiek is het 
woord ‘jagen’. Hieronder verstaan wij een proactieve 
houding van de medewerkers die tot uiting komt 
in een voortdurende monitoring van de deel-
nemers, zodanig dat zij niet kunnen wegkomen met 
vluchtgedrag en een slachtofferhouding. Het is een 
positieve manier van aandacht geven, voortdurend 
motiveren tot actie, steeds in gesprek blijven en 
continue spiegelen op gedrag. Oftewel: ‘achter de 
broek zitten’. Deze jongeren zijn letterlijk en figuurlijk 
te kostbaar om zomaar weer te laten gaan.

Deze verandering in de methodiek wil niet zeggen dat DNK nu 
een behandelcentrum wordt. De aanpak en het programma 
van DNK zijn breder dan deze behandeling. Naast de gedrags-
trainingen wordt er immers ook onderwijs gegeven binnen 
DNK, wordt er gewerkt aan maatschappelijke problematiek, 
arbeidsidentiteit en lichamelijke gezondheid. De kracht van 
DNK is haar brede, integrale aanpak.

GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL
Belangrijk is wel dat al die verschillende disciplines binnen 
DNK een eenheid vormen en dezelfde taal spreken. Daarom 
hebben alle medewerkers van DNK, die in het primaire proces 
met de deelnemers aan het werk zijn, afgelopen jaar een 
cursus ‘Motiverende Gespreksvoering’ gedaan. Motiverende 
Gespreksvoering is, net als CGT, een evidence based verklaarde 
methode. Voor 2016 staan er weer nieuwe cursussen voor de 
medewerkers op het programma, niet alleen om ervoor te 
zorgen dat zij zich blijven ontwikkelen in hun professionaliteit, 
maar ook om ervoor te zorgen dat de deelnemers met één taal 
worden aangesproken. Wij geloven dat dit de kwaliteit van ons 
programma ten goede zal komen en zal leiden tot een succes-
vollere uitstroom richting werk/school.

WEEKTHEMA’S
Door het aanbrengen van weekthema’s in de doorstroomfase 
van DNK wordt de gemeenschappelijke taal en de inhoud van 
de verschillende programmaonderdelen nog verder op elkaar 
afgestemd. Voor de deelnemer ontstaat er zo een duidelijke lijn. 
Tijdens alle vakken en trainingen wordt er aandacht gegeven 
aan het weekthema. Weekthema’s zijn: identiteit, zingeving 
& geluk, financiën, gezondheid, samenleving, relaties, vrije 
tijd en arbeidsidentiteit. Dit zijn brede thema’s, die zich weer 
lenen voor allerlei subthema’s. Aan de weekthema’s worden 
ook wekelijkse excursies gekoppeld, waardoor de deelnemers 
buiten hun eigen comfortzone komen en er nieuwe werelden 
voor ze opengaan. 

VERBREDING PROGRAMMA 
Het afgelopen jaar is er ook hard gewerkt aan de verbreding 
van het programma, met als doel het programma meer divers 
te maken, waardoor er nog meer invalshoeken zijn van waaruit 
er invloed uitgeoefend kan worden op het denken en het 
gedrag van de deelnemers. Een andere reden is dat het belang-
rijk is om het programma aantrekkelijk te houden voor de 
deelnemers. Het afgelopen half jaar zijn er contacten gelegd en 
pilots uitgevoerd waaruit in 2016 vaste programma onderdelen 
moeten voortvloeien. De bedoeling is dat deze onderdelen een 
aanvulling zijn op het veelal cognitieve reguliere programma 
en focussen op fysieke inspanning en op creativiteit. In het 
najaar is in samenwerking met het Rotterdams wijktheater 
een pilot project gedraaid genaamd Basket Beat. Dit project 
komt oorspronkelijk uit Barcelona. Door het ritmisch stuiteren 
van basketballen worden beats gemaakt, die de ondergrond 
vormen voor verdere muzikale uitbouw, met als doel een 
eindoptreden. Maar ondertussen worden allerlei vaardigheden 
getraind, met name op het gebied van teamwerk en commu-
nicatie. Ook is in het najaar een samenwerking gestart met 
het Korps Mariniers uit Rotterdam (zie pag. 27). Daarnaast zijn 
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komen. Maar ik wist ook van mezelf dat ik totaal niet gemoti-
veerd was en dat ik snel zou kunnen terugvallen. 

Volgens mij konden Linda en Roy dat wel waarderen. Ze stelden 
me voor om het toch gewoon te proberen en te kijken wat er 
zou gebeuren. Beter iets proberen, dan te blijven waar je bent. 
Die eerste ontmoeting voelde wel goed. Daarna moest ik twee 
weken wachten totdat ik kon beginnen, omdat de eerst-
volgende instroomgroep al vol zat.

Was je zin om te komen toen niet weg? 
Nee, echt raar, maar ik wou juist komen! Toen begon de 
instroomfase. Het is een beetje alsof je weer naar nieuwe school 
gaat. Ik kwam in een leuke groep jongens terecht. Ik kende al 
één iemand. We kregen een leuke introductieles van Roy. Hij 
was recht door zee met ons. De instroomfase voelde kort, ging 
heel snel voorbij. De doorstroomfase leek heel lang te duren.
Na een tijdje kwamen er steeds minder jongens, maar ik bleef 
komen. Waarom? We zijn allemaal hetzelfde maar ik denk dat 
ik toch op een punt ben gekomen dat ik tegen mezelf heb 
gezegd: ‘Nu moet ik het aanpakken. De tijd dat ik heb lopen 
kloten is voorbij.’ Maar niet iedereen denkt zo. Sommige jongens 

Wilson, het heeft wat voeten in de aarde gehad 
voordat je bij DNK kwam. Kun je daar iets over 
vertellen?
Ik was niet echt gemotiveerd om te komen. Ik had 
huisvestingsproblemen en woonde op dat moment 
bij mijn zus. Via het Jongerenloket werd ik op DNK 
gewezen. Ik wilde wel gaan, maar problemen hielden 
mij tegen. Ik wilde liever werken, dan een traject 
volgen. Dus ik kwam niet opdagen op mijn eerste 
afspraak. Pip (maatschappelijk werker DNK) heeft mij 
misschien wel 4 of 5 keer uitgenodigd! Toen ben ik 
toch gegaan.

Hoe verliep de eerste kennismaking?
Roy en Linda (intaker en maatschappelijk werker 
DNK) hebben een gesprek met mij gevoerd. Ik heb 
ze gezegd hoe ik in elkaar zit. Ik ben ook eerlijk met 
mezelf geweest: ik besefte dat ik op een punt was 
aangeland, waarvan ik wist dat ik moest veranderen. 
Ik zag wel in dat ik met een uitkering niet verder zou 

Wilson Tavares De Brito (25) zit in de uitstroomfase van het programma van DNK. 
 Binnenkort hoopt hij de stap naar werk te zetten. Toen hij een paar maanden geleden 
begon, bleek hij echter nauwelijks gemotiveerd om het traject een kans te geven. Wilson 
is het bewijs dat de eerste maand bij DNK cruciaal is. Dan word je immers getest op je 
motivatie. Ben je niet gemotiveerd, dan val je uit. Maar het kan ook zijn dat een deel-
nemer juist bijdraait en zijn motivatie víndt, in die eerste weken.

Wilson Travares De Brito

DEELNEMER IN BEELD
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toen niet echt de consequenties van mijn daden in. 
Er was niemand die dat tegen me zei. Maar toen ik 
16 werd, kwam mijn peetvader naar me toe. Hij zei 
wel dat ik de verkeerde dingen deed. Hij was kapper, 
had een eigen zaak, ik was onder de indruk van hem, 
maar ik luisterde niet echt.
Mijn moeder heeft te veel hoofdpijn van me gehad, 
ze heeft me honderden kansen gegeven. Nu is ze 
trots op me. Mijn peetvader is drie jaar geleden over-
leden, ik mis hem verschrikkelijk. Maar ik weet dat hij 
ook trots zou zijn.

Hoe zie je nu de toekomst voor je?
Ik wil graag werken in de asbest. Eerst om stabiel te 
worden en dan, het liefst binnen 10 jaar, een restau-
rant openen. Ik wil graag een vrouw, een gezin.
De komende tijd blijven jullie me nog wel zien op 
DNK. Ik moet nog steeds dingen regelen, zoals mijn 
schulden, mijn verzekering, mijn telefoon en andere 
zaken.

Nu loop ik nog stage bij de palletboer. Dat vind 
ik hartstikke goed. Ik zie die mensen daar keihard 
werken en daar heb ik veel respect voor. Ik heb 
mezelf ook helemaal gegeven. Dat werktraject is echt 
goed voor mij. Ik moet leren om vroeg op te staan, 
al die dingen. Ik heb één dag gemist omdat ik niet 
was opgestaan. Ik was zó boos op mezelf! Die dag 
moet ik nu inhalen, maar dat geeft niet. Ik moet dit 
halen, ik wil het zo graag. En ik kan het wel, dat heb 
ik laten zien. Ik noem het de duivel in mij. Die zegt: ‘Ik 
blijf nog vijf minuutjes liggen…’ Die duivel moet je 
trainen. Je moet gewoon opstaan.

Ik heb op DNK een gesprek mogen voeren met vier 
werkgevers: dat vond ik interessant. Ze hebben mij 
een paar nuttige dingen gezegd. Ze begrijpen mijn 
fouten. Ze vertelden me dat het niet erg is om fouten 
te maken, omdat iedereen fouten maakt. Ik moet 
gewoon doorgaan, gewoon gezond blijven denken. 
Ze vonden mijn manier van denken goed. Ik geef 
anderen niet meer de schuld, maar neem zelf verant-
woordelijkheid. Dat heb ik op DNK geleerd.

Wat zou DNK beter kunnen doen? 
Ik denk dat er meer maatschappelijk werkers zouden 
moeten zijn, of extra stagiaires ofzo. Ze hebben het te 
druk. En weet je wat jullie echt moeten doen? Meer 
werken aan je naamsbekendheid. Veel jongeren 
weten niet van jullie bestaan. Dat is zonde, want het 
is precies wat ze nodig hebben. Ik vertel ze over DNK, 
want ze kennen het niet. Ik hoorde ook pas over jullie 
bij het Jongerenloket. Dat had veel eerder gekund, 
maar ja, beter laat dan nooit!

blijven blowen; ze zien het als een grap. Anderen vonden het te 
lang duren.

Wat is jouw mening, is het programma van DNK te lang?
Voor mij niet. Hoe langer ik hier bleef, hoe meer zin ik er in had. 
Anderen waren misschien al verder dan mij. Die zouden sneller 
willen en kunnen. Voor mij is dit perfect. Af en toe waren er wat 
tegenslagen, maar ben er toch weer bovenop gekomen. Dat 
komt door mezelf, maar ook door hier. Hier is me echt geleerd 
hoe ik moet denken, keuzes moet maken.

Daarover gesproken, wat heb je hier geleerd? Welk onderdeel 
van het DNK-programma vond je het sterkst?
Ik vind het heel goed hoe ons hier wordt uitgelegd wat voor 
keuzes we hebben, hoe we onze stappen kunnen zetten en hoe 
lang we daar over doen. Dat wordt heel duidelijk gelegd.

Ik heb het meest gehad aan Remi, de training ‘Veranderen 
= doen’. Dat zijn persoonlijke dingen. Je leert om anders te 
denken.
Burgerschap vond ik lauw. De lessen over geschiedenis, 
over mensen die allemaal iets bereikt hadden. Het helpt mij 
misschien niet persoonlijk, maar ik kon er met mijn aandacht bij 
blijven, omdat ik het heel interessant vond.

De training bij het Korps Mariniers was echt ‘te erg’. Dat is echt 
mijn ding! Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het leger. 
Ik vind: de dienstplicht hadden ze nooit moeten afschaffen. Die 
discipline, dat is goed voor jonge gozers. En zeker voor niet-
gemotiveerden, luilakken, hangjongeren.
Het maatschappelijk werk heeft me ook heel goed geholpen 
met al mijn problemen. Linda staat altijd voor me klaar.

Je zegt dat je anders hebt leren denken. Kun je aangeven 
waarin je denken veranderd is?
Ik denk nu vooral in het nu, maar ook een beetje vooruit. Ik denk 
aan dingen die ik nu moet regelen. Vroeger dacht ik helemaal 
nergens over na. Ik wou altijd geld maken. Ik dacht alleen aan 
geld maken, aan chillen in de buurt, hangen met de jongens. 
Straks, in de zomer, komt die verleiding weer, maar ik kan er nu 
beter mee omgaan.

Hoe zag je leven er dan uit, met die oude mentaliteit?
Ik heb op verschillende scholen gezeten, maar ik heb niets afge-
maakt. Het ging bergafwaarts. Dat kwam door mijn mentaliteit. 
Dat begon al vanaf mijn dertiende: spijbelen, op straat hangen, 
kattenkwaad uithalen, stelen, niet komen opdagen, slechte 
cijfers halen. Terugkijkend zeg ik: dat komt door mezelf, maar 
toen gaf ik mijn omgeving en mijn vrienden de schuld. Iedereen 
doet het… Het was meeloopgedrag.

Als je wat ouder wordt, gaat het kattenkwaad over in crimina-
liteit. Dan gaat het echt heel snel, je komt veel nieuwe mensen 
tegen op straat. En dan: politie, jeugdrechter, vastzitten. Ik zag 
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worden de activiteiten van de leerwerkbedrijven van Horizon 
uitgevoerd. De leerwerkbedrijven worden aangestuurd door 
de onderwijssectoren van Horizon. Verspreid over de provincies 
Zuid-Holland en Gelderland werken er bij Horizon zo’n 1600 
mensen. 

De fusie met Horizon biedt DNK zekerheid en stabiliteit voor 
de langere termijn. Daarnaast heeft DNK baat bij de jarenlange 
expertise en organisatorische verworvenheden van Horizon. 
Zo kunnen DNK-medewerkers gebruik maken van interne 
opleidingen van Horizon. Ook heeft Horizon veel expertise en 
middelen in huis als het gaat om pr en marketing. Aangezien 
DNK zich de komende jaren meer gaat profileren (zie ook 
de opmerking van Wilson, op pag. 11), is dit een welkome 
aanvulling.

Anderzijds geeft het kleinschalige, wendbare en het 
outreachende karakter van DNK een impuls aan Horizon. Verder 
bereikt DNK een leeftijdsgroep die tot nu toe niet werd bediend 
door Horizon. Zo ontstaat er aansluiting op elkaar en is er conti-
nuïteit als het gaat om de bereikte doelgroep van multiproblem 
kinderen (er zijn zelfs projecten voorafgaand aan de conceptie) 
tot en met jongeren van 27 jaar. Tot slot is ook de expertise van 
de ‘Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans’ van toege-
voegde waarde voor Horizon.

VERSTERKING
Tot dan toe was er sprake van incidentele samen-
werking tussen Horizon en De Nieuwe Kans, maar 
in de praktijk ervoeren beide organisaties een grote 
behoefte aan intensievere samenwerking voor de 
aanpak van de problematiek rondom kwetsbare 
jongeren. 

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs bieden specialisti-
sche jeugdhulp aan jeugdigen van 0 – 18 jaar en De 
Nieuwe Kans werkt met jongvolwassenen vanaf 18 
jaar. In beide organisaties zit veel expertise en kennis 
over de doelgroep en wordt er veel onderzoek 
gedaan naar kenmerken van deze jeugdigen en de 
effectiviteit van de behandelmethoden.

Stichting ‘Horizon’ is een organisatie voor speciaal 
onderwijs en jeugdzorg5. Horizon is een grote 
organisatie. De organisatie levert specialistische 
jeugdzorg, zowel open als gesloten, en speciaal 
onderwijs (cluster 4). Daarnaast doet Horizon aan 
arbeidstoeleiding middels een dochterstichting, de 
Stichting ‘Horizon At Work’. Vanuit deze stichting 

5 http://horizon.eu 

Op 10 november 2015 was het zo ver. Op die dag tekenden Hans du Prie (bestuurder 
Horizon) en Piet Boekhoud (bestuurder DNK) een samenwerkingsverband. Het jaar daar-
voor heeft vooral in het teken gestaan van verkennen hoe die samenwerking het beste 
vorm gegeven kan worden.

De fusie een feit

PARTNERS – HORIZON
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Na de ondertekening volgde een minisymposium 
waar lopende onderzoeken van beide organisaties 
werden gepresenteerd.

WETHOUDER DE JONGE
Ook wethouder Hugo De Jonge (onderwijs, jeugd en zorg) 
zette zijn handtekening onder het convenant. De nauwere 
samenwerking geeft gehoor aan de wens van de gemeente 
Rotterdam om jongeren meer hulp te bieden zodra ze achttien 
jaar zijn en buiten de Jeugdwet vallen. De gemeente speelde 
een grote rol in het bij elkaar brengen van beide organisa-
ties. Wethouder De Jonge: ‘Ik ben blij om te zien dat De Nieuwe 
Kans samen gaat werken met een grote, degelijke organisatie. 
Ik denk dat als Horizon de bereidheid heeft om De Nieuwe Kans 
te zien als een spiegel, de jeugdzorg daar profijt van heeft. Als 
we kijken naar de doelgroep lijken sommige jongeren voor 
pech geboren en zijn we hen in de loop van hun jonge leven 
als samenleving kwijtgeraakt. We kunnen het ons in Rotterdam 
niet veroorloven om die jongvolwassenen gewoonweg te laten 
gaan.’

EIGEN IDENTITEIT
Door expertise en onderzoek met elkaar te delen en de zorg op 
elkaar af te stemmen, wordt er door het gezamenlijke aanbod 
nu (jeugd)hulp geboden aan kinderen en jongvolwassenen van 
0 – 27 jaar. 
Overigens blijft De Nieuwe Kans als zelfstandige stichting voort-
bestaan, met haar eigen identiteit, werkwijze, naam en logo. De 
kleinschaligheid, wendbaarheid en laagdrempeligheid blijven 
zo behouden.

‘HELL OF A JOB’
In zijn toespraak zei Piet Boekhoud: ‘De Nieuwe Kans gaat straks 
officieel op in Horizon, maar we mogen blijven wie we zijn. 
Samen willen we ervoor zorgen dat we jongvolwassenen die 
ver van onze maatschappij af staan, weer betrekken. Het gaat 
erom dat we ze weer gezond leren denken. Voor deze jongeren 
is het een “hell of a job” om die verandering in te zetten. Samen 
met Horizon willen we hét expertisecentrum worden waar 
deze jongvolwassenen terecht kunnen. Zodat we ze kunnen 
bewegen richting een zinvolle besteding van hun leven.’

TOPSPORT
Hans du Prie sloot zich daar bij aan: ‘Ik ben blij en trots dat De 
Nieuwe Kans onderdeel uitmaakt van Horizon, omdat zij een 
nieuwe, onconventionele vorm van zorg bieden. Juist de schat 
aan expertise bij de Nieuwe Kans helpt ons om te kijken waar 
we anders en eerder kunnen ingrijpen. Om jeugdigen en 
jongvolwassen met complexe problematiek daadwerkelijk in 
beweging te laten komen en gezamenlijk tot een doorbraak te 
komen, is topsport.’

ONTWIKKELPLEIN
De Opvoedpoli is een organisatie die al in 2014 de samenwer-
king met Horizon aanging. Horizon, De Opvoedpoli en DNK 
zijn samen in gesprek met Altra Onderwijs & Jeugdhulp, om te 
kijken of ook zij willen toetreden tot het samenwerkingsver-
band. Altra is actief in de regio Amsterdam. Er wordt toegewerkt 
naar een ontwikkelplein waaronder deze verschillende partijen 
komen te vallen, met behoud van de eigen identiteit.
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Tijdens de (test)diagnostische intake bij DNK wordt een 
inschatting gemaakt of een deelnemer in staat zal zijn om het 
traject te doorlopen en worden de leefwereld, problematiek 
en geschiedenis van de deelnemer in kaart gebracht. Naast 
motivatie kunnen er andere factoren zijn, die deelname aan het 
programma belemmeren, zoals ernstige psychiatrische proble-
matiek of te grote verslavingsproblematiek.
Jongeren die niet in staat zijn om het programma te 
volgen, worden terugverwezen naar het Jongerenloket. Het 

Om de drempel nog lager te maken, heeft DNK twee 
jaar geleden een convenant met Youz getekend. Drie 
professionals van deze organisatie werken in huis 
bij DNK. Het gaat om een psychiatrisch verpleeg-
kundige en een psycholoog, onder supervisie van 
een psychiater. Zij hebben korte lijnen met het team 
van DNK en zijn bekende gezichten bij de deel-
nemers, waardoor de stap om naar hen toe te gaan 
veel minder groot is. Het aantal deelnemers dat die 
stap naar zorg gezet heeft, is de afgelopen jaren dan 
ook verder gestegen. De behandelingen vinden 
plaats parallel aan het programma van DNK. Het is 
als het ware een shop-in-shop constructie, waarin 
beide instellingen gebruik maken van elkaars sterke 
kanten.

Voor Youz is de meerwaarde dat zij nu een doel-
groep bereikt, die zij anders veel minder goed 
zou kunnen vinden en aan zich binden. Dit is een 
probleem waar meerdere GGZ-instellingen mee 
worstelen. Voor DNK is de meerwaarde dat zij 
jongens die gespecialiseerde behandeling nodig 
hebben kunnen doorverwijzen naar Youz en dat er 
korte lijnen zijn op het gebied van casusbespreking.

Als het gaat om zorg (GGZ), dan is DNK een unieke toeleider naar de hulpverlening. 
Jongeren die zich aanmelden bij het Jongerenloket (JoLo) en daar al blijken in aanmer-
king te komen voor zorg, worden door het JoLo doorverwezen naar ‘Aan De Slag Met 
Zorg’. Er is echter een groep die onder de signalering door glipt, of zorg weigert. Zij 
worden dan ook wel ‘zorgmijders’ genoemd.

De samenwerking met Youz

De kenmerken van de doelgroep, de innovatieve samen
werking met Youz en de inhoud van het programma 
van DNK, ontlokten aan staatsecretaris van Rijn (VWS) in 
het Parlement de typering ‘GGZ light’. Toch is DNK geen 
behandelcentrum en is het ook niet haar ambitie om 
dat te worden, net zomin als zij een onderwijsinstelling, 
reintegratiebureau of justitiële inrichting is. De kracht 
van DNK is gelegen in het feit dat zij in de verschillende 
leefgebieden present is, een laagdrempelig toeleiding
centrum is naar school, werk en zorg, en zich richt op 
verandering van denken, voelen en doen.

VAN DNK NAAR ZORG
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Jongerenloket meldt hen aan bij ‘Aan de Slag met Zorg’, een 
netwerk van zorgverleners.
Jongeren met te grote psychische problemen of te ernstige 
verslavingsproblematiek, worden doorverwezen naar Youz of 
andere zorgaanbieders6.

Zorgaanbieders die zich richten op Wajongers en LVBers (Pa 
Meijer, Stichting MEE), dakloze jongeren (St. Timon, Maaszicht, 
Pauluskerk, Stichting Ontmoeting, Jong Leren/Leger des Heils), 
of jongens met psychiatrische en forensische problematiek 
(Parlier, Lucertis, William Schrikkergroep, ACT-teams) verwijzen 
regelmatig door naar DNK.

6 De meesten worden doorverwezen naar Youz (ruim 50 % in 2015). 
In de andere gevallen is bijvoorbeeld doorverwezen naar BAVO 
Europoort, Flexus Jeugdplein, stichting MEE, wijkteam, Aan De Slag 
Met Zorg.
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monitoren) het niet nodig vindt. Bijvoorbeeld omdat een deel-
nemer al specifieke hulpverlening heeft, of erg wantrouwend is 
en eerst even moet landen binnen het programma.

Zo’n intensief vraaggesprek kan dan ook averechts werken en 
dan geeft het meer ellende dan het oplevert. Er wordt dus per 
individu gekeken, maar in de praktijk doen de meeste deel-
nemers een O&B light.

Zijn er tot nu toe dingen die je, vanuit een klinische blik 
bekeken, opvallen als het gaat om de gemiddelde DNK-
deelnemer? Met wat voor zorgproblematiek kampen onze 
deelnemers?
Paranoïde symptomen komen best veel voor; gegeneraliseerde 
angststoornis scoort ook flink. Dat zie je bij bijna iedereen 
terug. Het houdt in dat ze heel veel stress ervaren over hun 
problemen. De zorgen die ze daarover hebben, zijn bijna niet 
meer in de hand te houden. Dat leidt tot heel veel piekeren, 
vooral ’s nachts, waardoor hun slaap- en waakritme verstoord 
raakt. Dat beïnvloedt uiteraard hun dagelijks functioneren op 
negatieve wijze. Naar mijn mening leidt het ook tot heel veel 
blowen bij deze jongens, om toch maar enigszins tot rust te 
komen.
Verder zijn symptomen van PTSS (Posttraumatische stress 
stoornis) ook vaak aanwezig. 

Wanneer verwijs je iemand door naar Youz? 
Aan het einde van het O&B light gesprek vraag ik de deelnemer: 
‘Wat vind je zelf? Heb je extra ondersteuning nodig?’ Als het 
antwoord ‘ja’ is, verwijs ik hem door naar Youz. Is het antwoord: 
‘Ik weet niet’, of negatief, dan ga ik verder in gesprek. Ik zeg dan: 
‘Dit is mij opgevallen, je zou wat hulp kunnen gebruiken. Die is 
er, zou je dat niet willen?’ Of: ‘Zullen we over twee weken weer 
eens zitten en kijken hoe je er dan over denkt?’ Maar de keuze 
is aan hen. Zij bepalen. Het is een goede zaak dat Youz in huis 
zit bij DNK. Dat verlaagt de drempel. Een jongen die twijfelt, kan 
later alsnog de keuze maken om eens binnen te stappen bij de 
collega’s van Youz.

Tara, kun je iets vertellen over de O&B light – wat is 
dat voor instrument?
Dit is een meetinstrument dat deel uitmaakt van 
onze intake. Het meetinstrument bestaat uit meer-
dere instrumenten met als doel het detecteren van 
eventueel psychische stoornissen / psychiatrische 
problematiek en middelengebruik. De bedoeling is 
om een beeld te krijgen van de persoon en of deze 
persoon baat heeft bij ondersteuning op psychisch 
gebied.

Krijgt iedere deelnemer een O&B light?
In principe iedereen, behalve als ‘de Driehoek’ ( dit 
is de begeleidingsvorm binnen DNK, waarbij een 
maatschappelijk werker, een gedragstrainer en een 
begeleider het traject van een individuele deelnemer 

Tara Passé en Nienke Elan
Tara Passé werkt als gedragstrainer bij DNK. Daarvoor studeerde zij vier jaar lang 
psychologie, met in het laatste jaar de focus op forensische psychologie. Hieronder 
vertelt zij over een klein deel van haar werkzaamheden bij DNK, in het kader van de 
samen werking met Youz en de overdracht naar zorg: het afnemen van de O&B Light bij 
nieuwe deel nemers (O&B = Onderzoek en Behandelvoorstel). Daarna komt Nienke Elan 
aan het woord. Zij is als psychiatrisch verpleegkundige een van de gezichten van Youz bij 
DNK en vertelt over de zorg die Youz biedt aan jongens die doorverwezen worden naar 
aanleiding van de O&B Light.

DUBBELINTERVIEW



Jaarverslag 2015 – Stichting De Nieuwe Kans 17

in wat risicosituaties zijn, terugvalpreventie en het 
opstellen van een signaleringsplan.

Bij zwaardere middelen of hoogfrequent gebruik, is 
het soms onverstandig om een jongere zelfstandig 
te laten afkicken. We hebben dan de mogelijkheid 
om over te gaan tot een ‘detox’, waarbij iemand 
wordt opgenomen in onze kliniek. Deze heeft een 
speciale afdeling voor jongeren, waar het afkicken 
gemonitord kan worden door verpleegkundigen. 
We proberen dat hier zoveel mogelijk te vermijden, 
vanwege de doelgroep, maar soms moet het 
gewoon. Het lastige bij deze jongens is, dat het tijd 
en moeite kost voordat het vertrouwen is opge-
bouwd. Als ze dan naar een kliniek gaan, moeten 
ze daar weer helemaal opnieuw mee beginnen en 
vaak houden ze het dan niet goed vol. We proberen 
daarom zoveel mogelijk poliklinisch te behandelen.

Hoe lang is een deelnemer gemiddeld bij jullie in 
behandeling?
Dat is echt heel wisselend en daarom heel lastig te 
zeggen. Het varieert, bij wijze van spreken, tussen 
een maand en twee jaar. Maar bij de meesten wordt 
na het traject van DNK de behandeling wel gecon-
tinueerd. Ze hebben dan weliswaar belangrijke 
stappen gezet, maar hebben genoeg stappen te 
zetten. En omdat ze hier vertrouwen hebben opge-
bouwd, is het vaak prettig voor hen als de behande-
ling bij Youz blijft. Dus blijven ze dan nog een tijdje 
bij Youz, totdat ze op eigen benen kunnen staan.

Nienke, hoe lang werk jij nu voor Youz samen met DNK? En 
wat is in jouw ogen de meerwaarde van deze samenwerking?
Ik werk sinds oktober 2013 voor Youz op de locatie van DNK. De 
meerwaarde van deze samenwerking voor Youz is dat wij hier 
een doelgroep treffen, die moeite heeft om binnen te komen 
bij reguliere zorginstellingen. Het zijn vaak jongens die moeite 
hebben met vertrouwen, waardoor wij hen op onze eigen loca-
ties niet goed binnenkrijgen. 

DNK is voor hen een veilige plek, waardoor het gemakkelijk is 
om contact te maken en vervolgens een goede behandel relatie 
op te bouwen. Bij DNK lopen veel jongens die opgegroeid 
zijn in een onveilige thuissituatie of andere zaken. Ze hebben 
veel meegemaakt, zijn vastgelopen in hun leven en hebben 
bepaalde problematiek ontwikkeld. Het is een meerwaarde om 
daar ook aandacht aan te besteden en hen hierin te onder-
steunen. Vaak focussen zij op uitstroom richting werk of school, 
maar als deze problematiek genegeerd wordt, lopen ze vroeg of 
laat toch weer vast en vallen ze opnieuw uit.

Veel jongens lopen met vooroordelen en wantrouwen rond 
als het gaat om GGZ. Merken jullie dat?
Ik merk niet veel weerstand. Maar zeker na een eerste gesprek, 
is mijn ervaring, zeggen ze juist vaak: ‘Zo, dit was wel heel fijn.’ 
Vaak is dat voor hen een positieve ervaring, want vaak zijn ze 
negatieve aandacht gewend. Nu is er iemand die echt naar je 
luistert, zonder oordeel. Iemand die vraagt: ‘Hoe heb jij situaties 
ervaren; hoe kijk je terug op je leven; waar wil je aan werken; 
waar ben je tegen aangelopen?’ We zeggen niet: ‘Je bent een 
slecht persoon’, maar vragen: ‘Waarom heb je die en die keuzes 
gemaakt?’

Doordat veel jongens zijn opgegroeid in een onveilige thuis-
situatie bestaat er vaker een algemeen wantrouwen tegenover 
anderen. In het begin van de behandeling kunnen wij daardoor 
ook te maken krijgen met een zekere terughoudendheid. Door 
daar specifiek aandacht voor te hebben en er de tijd voor te 
nemen, lukt het echter om de vertrouwensband op te bouwen.  

We vertellen in dat eerste gesprek ook al wat van wat we zelf 
zien en denken en dat voelen ze vaak ook als een stukje erken-
ning. En we geven ze mee dat de situatie moeilijk is, maar niet 
uitzichtloos, dat ze er iets aan kunnen veranderen. We bieden 
een stukje hoop en ondersteuning om hen een stap verder te 
brengen. 

Kun je iets vertellen over jullie werkwijze/aanpak?
Dat is heel erg verschillend per jongere. We maken uiteraard 
gebruik van bepaalde methodieken, therapievormen, inter-
venties. Neem bijvoorbeeld trauma. Eerst stellen we onszelf de 
vraag: wat is nodig? Wat past bij deze persoon? Traumaverwer-
king? Maar welke soort dan? Dat kan bijvoorbeeld EMDR zijn, 
maar het kan ook Seeking Safety zijn, twee heel verschillende 
benaderingen. Je kijkt naar wat iemand aan kan.

Als het gaat om verslavingszorg zijn er verschillende ‘Bouman-
methodieken’, zoals psycho-educatie, uitleg geven over de 
effecten van middelengebruik, leefstijltraining, inzicht geven 
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In 2016 zal er een eerste pilot starten. Mogelijk (afhankelijk van 
het aantal deelnemers) komt er gedurende het eerste half jaar 
een aparte DNK-klas op het Startcollege, zodat DNK daarin ook 
een grotere rol van betekenis kan spelen, als het gaat om bege-
leiding, nazorg, extra lessen, etc. 

Voor de uitstroom naar school ziet DNK zich voor 
verschillende uitdagingen geplaatst. Zo is er een 
aantal jongeren die weggestuurd zijn van school en 
niet meer terug mogen komen. Daarnaast hebben 
de meeste scholen in het MBO jaarlijks maar twee 
instroommomenten: februari en september. Hier 
moet rekening mee gehouden worden.

Deelnemers bij DNK worden getest op hun niveau. 
Relatief vaak blijkt dit niveau 1 en 2 te zijn. Voor 
niveau 2 zijn er meerdere mogelijkheden, in meer-
dere richtingen. In lijn met het werktraject (vooraf 
afspraken maken met de partner waarnaar toe 
uitgestroomd wordt en de deelnemers goed voor-
bereiden op de overstap), is er in het najaar van 2015 
een samenwerking afgesproken met het Startcollege 
van het Albeda. Het Startcollege biedt onderwijs aan 
jongeren op niveau 1. Voor leerlingen die extra zorg 
en aandacht nodig hebben zijn er bijzondere klassen 
(de Entree Plus opleiding). 

Hoewel de meerderheid van de deelnemers aan DNK graag wil werken, zijn er ook altijd 
jongens die liever naar school gaan. Zeker voor jongere deelnemers is dit ook aan te 
bevelen. Dezelfde succesvolle structuur die de afgelopen jaren is aangebracht in de 
uitstroom naar werk, wil DNK ook graag aanbrengen in de uitstroom naar school.

De samenwerking met 
het (MBO) onderwijs

Gemiddelde verblijftijd per uitstroom
in dagen

VAN DNK NAAR SCHOOL
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Interview Jack de Jong; directeur Albeda College Sportlaan

Kunt u iets vertellen over de opzet van het Startcollege/Entree Plus onderwijs? Welke leer-
lingen komen hiervoor wel/niet in aanmerking?

Studenten die zich aanmelden voor de Entree Plusopleiding:
  zijn 1627 jaar;
  zijn in staat naar school of stage te komen, lessen te volgen in groepsverband, begelei

ding te accepteren;
  hebben geen VMBO diploma en geen niveau 1 diploma;
  komen van praktijkonderwijs, VSO of ISK of van het voorzieningenlandschap (bijv. DNK) 

met positief advies.
 
Uit de procedure toelating en plaatsing komt een advies waaruit blijkt aan welke doelen 
een student moet werken ten aanzien van zijn niveau taal en rekenen, beroep en oplei
dingskeuze, gedrag en oplossingen op andere leefgebieden.
 
Iets over de achtergrond van de Entree opleiding: op 1 augustus 2014 is de wet ‘Focus op 
Vakmanschap’ in werking getreden. De invoering van deze wet heeft grote gevolgen voor 
de leerling populatie van het Startcollege. Omdat niet elke leerling plaatsbaar is op het 
Startcollege (of andere ROCopleidingen) is er, op initiatief van de gemeente Rotterdam 
/ Jongerenloket, een Voorzieningenlandschap gecreëerd. Het Voorzieningenlandschap 
speelt een belangrijke rol in het opzetten van trajecten van jongeren die nog niet toe zijn 
aan instroom in het Startcollege. Het Voorzieningenlandschap en het Startcollege werken 
samen op de onderdelen instroom, uitstroom en nazorg, om jongeren meer kans op 
succes te bieden binnen het Startcollege.

Waar ziet u het Albeda/Startcollege en DNK op elkaar aansluiten?
In de uitstroomfase bij DNK komt een deelnemer die naar school wil en in aanmerking komt 
voor Entreeonderwijs, voor het eerst in contact met het Startcollege. Er wordt voorlichting 
gegeven over het ROC: welke locaties, richtingen, aantallen studenten op school enz.
Daarna volgt een bezoek (dagdeel) en een evaluatie. De volgende stap is een week 
meedraaien op het Startcollege. De benodigde lessen worden afgestemd, de deelnemer 
moet wel laten zien dat hij gemotiveerd is en deze kans wil grijpen. Er hangt dus veel van 
af. DNK zorgt voor begeleiding, ook als de deelnemer op het ROC zit.

Aangezien er ook deelnemers bij DNK zitten die al een VMBOdiploma of een niveau 1 
diploma hebben, zijn wij nu aan het onderzoeken om het traject ook voor de hogere 
niveaus in te kunnen richten.
Op het Startcollege hebben wij soms ook studenten die dreigen uit te vallen. De bedoe
ling is om deze studenten vast te pakken en tijdelijk bij DNK te plaatsen. Dit is ook een zeer 
belangrijk samenwerkingsdeel! Daar kan worden gewerkt aan de problemen van de student 
en als verbetering wordt geconstateerd, gaat de student weer terug naar het onderwijs.

Wat is de meerwaarde van deze samenwerking voor het Startcollege?
De meerwaarde is dat de deelnemer/student zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht 
komt. Soms is dat onderwijs en een andere keer is dat werk, of een combi daarvan.
Samenwerking werkt alleen als er vertrouwen is in elkaar en je verschillende kwaliteiten kan 
bundelen. Het vertrouwen is er. Dit hebben DNK en het Albeda Startcollege gemeen, wij 
werken al een tijdje samen en er worden mooie stappen gemaakt.  Het wordt nu tijd om de 
juiste verbindingen en afspraken vast te leggen, zodat wij elkaars methodiek goed op elkaar 
kunnen afstemmen en een mooi traject voor deelnemers/studenten kunnen creëren!
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HARDE WERELD
De moeilijkheid is dat ze vaak terecht komen in een harde 
wereld die daar weinig geduld mee heeft. Daarnaast komen 
onze deelnemers vaak ook terecht in sectoren waar sommige 
werkgevers het niet zo nauw nemen met arbeidsvoorwaarden. 
Zo hebben wij dikwijls gezien dat misbruik wordt gemaakt 
van jongens die bij DNK uitstroomden: er zijn werkgevers die 
jongens aannemen met behoud van uitkering. Als de proef-
periode afgelopen is en ze zelf moeten gaan betalen, zetten ze 
de jongens er net zo hard weer uit om een nieuwe lichting aan 
te nemen die hen geen geld kost en waar ze zelfs subsidie voor 
krijgen.
Ook wordt vaak gewerkt met oproep/flexcontracten, waar per 
uur betaald wordt en waardoor er soms niet genoeg inkomen 
en weinig zekerheid is. 

HET KWARTJE VALT
Toch is de bereidheid om te gaan werken bij veel deelnemers 
van DNK groot. Veel van hen zijn het leven op de straat moe, 
willen graag uit de uitkering en beseffen dat de criminaliteit niet 
oplevert waar ze van gedroomd hadden. Zeker jongens die wat 

AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT
In 2015 is deze lijn doorgezet. Het blijft een klus om 
deelnemers die een grote afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt in relatief korte tijd klaar te stomen 
voor een betaalde baan. Die afstand zit hem in zaken 
als het hebben van een strafblad, vroege schooluitval 
(dus geen diploma’s) en het niet bezitten van een CV 
(of een CV vol gaten) en een rijbewijs. Maar het zit 
hem vooral in gebrek aan werknemersvaardigheden 
en het ontbreken van een arbeidsmentaliteit. 

Een paar illustraties hiervan: je ziek melden als je 
geen zin hebt, niet kunnen omgaan met kritiek (in 
een terechtwijzing racisme zien), zelf je pauzes willen 
bepalen, geen gezag accepteren, te laat komen, tele-
fonisch onbereikbaar zijn voor de werkgever, geen 
lunch meenemen, het verzinnen van uitvluchten om 
niet te hoeven werken, etc.

Het jaar 2014 liet een opmerkelijke stijging bij De Nieuwe Kans zien, als het gaat om de 
uitstroom van deelnemers naar werk. Deze stijging kende verschillende oorzaken. Het tij 
zat mee als het ging om een aantrekkende economie, die na de economische crisis weer 
uit het dal begon te klauteren. Maar daarnaast is een doelgerichte en gestructureerde 
aanpak in de lijn naar werk zeker zo belangrijk geweest. DNK heeft veel tijd en energie 
geïnvesteerd in het leggen van contacten met werkgevers en in het investeren in ruimte 
voor arbeidsidentiteit door middel van werkstages in het eigen programma.

De sprong naar voren

VAN DNK NAAR WERK
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VOLHOUDEN
Als de deelnemers het programma succesvol door-
lopen hebben en zij uitstromen naar werk, is het 
feest op DNK. Tijdens een speciaal voor hen geor-
ganiseerde ceremonie, waarbij ook hun partners, 
eventuele kinderen en ouders uitgenodigd worden, 
wordt er afscheid genomen. Er ligt een rode loper, 
er worden getuigschriften uitgereikt en toespraakjes 
gehouden, er is een fotoshoot en er zijn hapjes en 
drankjes. 

Maar dan begint het pas echt. Nu moeten de 
jongens volhouden. Zowel wetenschappelijk onder-
zoek als de ervaring wijst uit dat terugval een onlos-
makelijk onderdeel is van een veranderingsproces. En 
dus maken we vaak mee dat jongens na een maand 
of wat terugvallen in hun oude gedrag. Er zijn werk-
gevers die hier begrip voor hebben – gelukkig! – en 
zo’n jongen toch een nieuwe kans willen geven. Maar 
er zijn ook werkgevers die er snel klaar mee zijn. Zaak 
is dan met deze deelnemer te bespreken wat er mis 
is gegaan en hoe het de volgende keer anders kan, 
om na die ene stap achteruit er weer twee vooruit te 
zetten. Nazorg is daarom essentieel. Heel vaak maken 
we mee dat jongens in hun nieuwe werkomgeving 
voor keuzes komen te staan die ze lastig vinden en 
waardoor ze in paniek raken. Als ze op dat moment 
kunnen bellen en gecoached worden in de situatie 
waar ze in zitten, is dat zeer waardevol. 

ouder zijn willen graag een huis, een gezin, een regeling voor 
hun schulden, met vakantie kunnen; kortom: een toekomst die 
meer stabiel is. 

PROGRAMMA
Het begint bij die wil. Als de motivatie er niet is en niet komt 
tijdens het programma, is de kans op succes nihil. In het 
programma wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. 
De motivatie wordt getest door het stellen van criteria. Als 
jongens er niet in slagen om op tijd te komen bij De Nieuwe 
Kans en deel te nemen aan het programma, gaat dat bij een 
werkgever ook niet lukken. Hun doorzettingsvermogen wordt 
uitgedaagd tijdens de sportlessen en de training bij het Korps 
Mariniers (pag. 27). Tijdens de stages met de werkmeester (pag. 
23) en een intensieve tweeweekse stage in Noord-Brabant bij 
een palletbedrijf, moeten de deelnemers bewijzen dat ze er 
klaar voor zijn. Ondertussen observeren de gedragstrainers 
het gedrag van de deelnemers en coachen zij hen hierop. Hoe 
communiceer je op een volwassen manier? Hoe ga je om met 
kritiek? Hoe beheers je je boosheid? Hoe bereik je je doel? 
Tijdens andere lessen wordt er gewerkt aan hun taal, leren ze 
wat een CAO is en wat de rechten en plichten op de werkvloer 
zijn en werken ze aan hun CV. Er wordt gesproken over belang-
rijke zaken als loyaliteit, collegialiteit, integriteit, weten waar je 
goed in bent, trots zijn op je werk, etc. Met een trainingsacteur 
wordt er geoefend op sollicitatiegesprekken. En er worden 
relevante cursussen aangeboden, zoals VCA en Heftruck. 
Ondertussen werken de maatschappelijk werkers keihard aan 
allerlei zaken die mogelijk voor problemen kunnen gaan zorgen 
als een jongen straks aan het werk gaat: openstaande boetes, 
schulden (loonbeslag), problemen rond huisvesting en inschrij-
ving, lopende uitkeringen, etc.
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7 L.S. Vygotski (1978), Mind in society: The development of higher 
psychological processes, Cambridge, pag. 86 (vertaling: L. 
Verhofstadt-Denève, A. Vyt, P. Van Geert (1991), Handboek ontwikke-
lingspsychologie. Grondslagen en theorieën, Houten, pag. 168. 

ZPITS
DNK heeft hierin een mooie samenwerking 
gevonden met ZPITS, met name rond het opleiden 
van uitgestroomde DNK-ers tot Deskundig Asbest-
verwijderaar en het plaatsen van hen op werk-
plekken. ZPITS neemt een half jaar de begeleiding 
van deze kersverse werknemers voor hun rekening. 
In samenwerking met de nazorg van DNK worden 
de jongens door deze cruciale fase heen geloodst. 
Regelmatig komen er nu oud-deelnemers van DNK 
langs om te vertellen dat ze nog steeds aan het werk 
zijn in de asbest en blij zijn met hun job! Het traject 
van uitstroomfase naar de opleiding tot asbestverwij-
deraar met een baangarantie daarachter, is hiermee 
een succesvol onderdeel van het programma van 
DNK geworden. 

ANDERE SECTOREN
Niet iedere deelnemer wil echter de asbest in, ook 
omdat dit bekend staat als risicovol werk. Daarom is 
er het afgelopen jaar hard gewerkt aan een breder 
palet van uitstroommogelijkheden. Zo zijn er het 
afgelopen jaar afspraken gemaakt met leer- en 
werkplekken in o.a. de binnenvaart, de (industriële) 
reiniging, de schildersbranche en de logistiek.

Uit de DNK-methodiek: Vygotsky
In het opzetten van een doelgericht uitstroomtraject 
richting werk, is DNK geïnspireerd door de Russische 
ontwikkelingspsycholoog Lev Vygotski (18961934). 
Vygotski introduceerde de theorie van de Zone van de 
Naaste Ontwikkeling (ZNO). Dit houdt in dat een leerling 
leert in aansluiting op wat hij al weet. Begeleid door een 
docent zet hij dan een nieuwe stap. 

De ZNO is het verschil tussen wat een leerling zonder 
hulp kan doen en wat hij of zij met hulp kan doen. 
Vygotski’s definitie van de zone van de naaste ontwik
keling is: ‘de afstand tussen het feitelijke ontwikkeling
sniveau zoals vastgesteld door middel van probleem
oplossen door het kind zonder hulp uitgevoerd, en het 
potentiële ontwikkelingsniveau zoals vastgesteld door 
probleemoplossen onder volwassen begeleiding of 
begeleiding door meer gevorderde leeftijdsgenoten.’7

Binnen DNK wordt dit uitgelegd als: ‘De ene successtap 
leidt tot de volgende successtap.’ In 2013/2014 heeft 
er een succesvolle pilot plaatsgevonden waarbij deze 
fasering werd toegespitst op werk. Stap voor stap 
werd een groep jongens via de instroom (succes) en de 
doorstroom (succes) naar een stageplek geleid. Na een 
goede beoordeling van de stage (succes) mochten ze 
een drieweekse opleiding volgen tot Deskundig Asbest 
Verwijderaar. Het behalen van het certificaat (succes) 
betekende het verkrijgen van een contract door een 
werkgever. De volgende stap voor deze jongens zou 
kunnen zijn om te promoveren tot Deskundig Toezicht
houder Asbestverwijdering, een opleiding tot laborant, 
het zelf beginnen als ZZP’er of de overstap naar ander 
werk. 

Vygotski leert dat een kind begeleid gebracht moet 
worden in de zone van de nabije ontwikkeling. Het leert 
dan en kan dan zelfstandig zijn weg vooruit vinden. 
Deze ontwikkeling is dus te beïnvloeden. Dat is precies 
wat DNK beoogt met haar methodiek: door beïnvloe
ding een duurzame beweging in gang zetten.

Uitstroom naar

Redenen uitval
Totaal uitval: 118 deelnemers

VAN DNK NAAR WERK
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Als de deelnemers in de Uitstroomfase terecht zijn 
gekomen, wacht hun een volgende uitdaging. Nu 
moeten zij twee aaneengesloten weken stage gaan 
lopen in Zevenbergen (Noord-Brabant). ’s Ochtends 
om 06.45 uur vertrekt er een busje bij DNK. Op wie te 
laat is, wordt niet gewacht. In Zevenbergen aange-
komen, moeten ze op een palletbedrijf de handen 
uit de mouwen steken. Ze zijn nu getalsmatig ver 
in de minderheid. Om hen heen zien ze met name 
arbeiders uit Polen keihard doorwerken. Heftrucks 
en vrachtwagens rijden af en aan. Ze moeten aan 
de bak, in weer en wind. Pallets stapelen, in elkaar 
nieten, uit elkaar trekken, sorteren, versnipperen; 
fysiek zwaar werk.
Het is twee weken doorbijten: vroeg opstaan, op 
tijd komen, communiceren, omgaan met kritiek, 
samenwerken, productie draaien, omgaan met 
autoriteit en met andere collega’s, letten op veilig-
heid. Maar dan hebben ze ook bewezen dat ze in 
aanmerking komen voor de volgende stap: die naar 
de arbeidsmarkt. 

Na de terugkomst volgt er een week van gerichte 
lessen en trainingen op DNK. CV’s worden bijgewerkt 
en er wordt zelfs een actrice ingevlogen die sollici-
tatiegesprekken simuleert. Uiteindelijk helpt DNK 
met het laatste zetje richting een werkgever. Als het 
zo ver is, wordt er een feestje gevierd. Het traject is 
voorbij, het echte werk gaat nu beginnen!

Arbeidsidentiteit is een belangrijk begrip binnen De Nieuwe 
Kans. In het proces van verandering bij de deelnemers richting 
een stabiele plek in de maatschappij, speelt werk een belang-
rijke rol. Echter, veel jongens zeggen wel te willen werken als ze 
beginnen aan het traject, maar zijn er niet klaar voor.
Dat heeft vaak te maken met een gebrek aan basale werk-
nemersvaardigheden (zie pag. 20).

Zaak is dus om hier tijdens hun verblijf bij DNK aan te werken. 
Dat gebeurt onder anderen door stage als een verplicht onder-
deel binnen het programma van DNK aan te bieden. De deelne-
mers moeten in de ‘Doorstroomfase’ stage hebben gelopen met 
werkmeester Piet de Jong, willen ze in aanmerking komen voor 
de stap richting de ‘Uitstroomfase’. 
 
Via Piet heeft DNK een partner gevonden in de woningbouw-
vereniging Havensteder. In de vorm van overzichtelijke klussen/
stageprojecten biedt Havensteder DNK-deelnemers de kans 
om de handen uit de mouwen te steken en al doende te leren. 
Vanuit DNK worden kleine groepjes (6-8 jongens) begeleid door 
Piet. In Crooswijk voorzien de deelnemers portieken en kelder-
boxen van een fris verflaagje. Ook ruimen ze tuinen en binnen-
plaatsen op en schoffelen ze onkruid weg. Hulpbehoevende 
mensen in de wijk die een extra handje nodig hebben om 
bijvoorbeeld hun tuin netjes te houden, krijgen extra aandacht. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten en worden twee zeer diverse 
groepen (hulpbehoevende ouderen en kwetsbare jongeren) 
bediend: een mooie vorm van maatschappelijke betrokken-
heid. De jongens doen ervaring op en zien resultaat van hun 
werk. Door deze klussen bij Havensteder leren de deelnemers 
praktisch te werken en te denken en kunnen ze bij goed gevolg 
binnen DNK verder doorstromen richting werk. 

Werkstages bij DNK

ARBEIDSIDENTITEIT
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gesprekken. Ik was iemand met een kort lontje, snel agres-
sief, een grote bek. Op school bracht me dat vroeger in de 
problemen. Maar de manier waarop DNK daar mee om ging 
was toch anders dan op school. Die trainingen hebben me 
geholpen. 
DNK heeft me ook goed geholpen met mijn financiële 
problemen. Ik heb veel steun gehad aan de maatschappelijk 
werkers, die er achter aan gingen en dingen hebben geregeld.
De werkstage bij DNK heeft me ook echt geholpen. Want ik 
moest vroeg opstaan en dat was ik niet gewend. In het begin 
was dat wel zwaar!

Wat was er anders gegaan als je niet naar DNK was gekomen?
Dan waren mijn schulden opgelopen. Misschien was ik wel met 
mijn gezin uit huis geplaatst. Ik ben nog steeds maandelijks 
bezig met het aflossen van mijn schulden.
En zonder DNK had ik nu waarschijnlijk geen werk gehad. Via 
DNK heb ik mijn VCA en mijn certificaat tot Deskundig Asbest 
Verwijderaar behaald! 

Je bent nu bijna twee jaar aan het werk. Hoe bevalt het 
werkende leven?
In het begin was het echt wennen. Maar het was goed dat ik 
de stage had gelopen en geleerd had om vroeg op te staan. Nu 

Toen ik Bij De Nieuwe Kans kwam, had ik niets. Geen 
papieren, certificaten en diploma’s, alleen een rijbe-
wijs. Via mijn broers had ik van DNK gehoord. Beiden 
hebben ook in het programma van DNK gezeten. Ik 
heb mij zelf aangemeld. Ik was al zo lang niet naar 
school geweest. Ik hoopte voor het eerst in mijn 
leven wat te kunnen bereiken: een certificaat halen, 
zoals VCA, heftruck of sociale hygiëne, waar ik werk 
mee zou kunnen vinden. En ik zocht een beetje hulp, 
om verder te komen.

Wat deed je dan in de jaren vóór DNK?
Ik heb meerdere opleidingen gedaan: detailhandel, 
horeca. Maar ik heb er geen één afgemaakt. Daarna 
heb ik allerlei ‘gedragsscholen’ doorlopen: Max Kolbe, 
Max Schreuder, Klik, Opboksen… Ik heb wel hier en 
daar gewerkt, in vleesfabrieken en in de horeca. Maar 
verder was ik vooral aan het hangen op de hoek van 
de straat en aan het hosselen.

Hoe kijk je terug op het programma van DNK?
Het was een dagprogramma. Ik vond het leerzaam, 
heb er veel aan gehad. Vooral aan de gedragstrai-
ningen: hoe ga je om met mensen, hoe voer je 

Hendrik (30) kwam enkele jaren geleden naar De Nieuwe Kans. Na jaren van stuurloos-
heid, vond hij richting. Nu heeft hij een vast contract bij een werkgever en staat hij heel 
anders in het leven. Wij waren benieuwd hoe het nu met hem gaat en belden hem. Een 
paar dagen later kwam Hendrik langs, zo uit zijn werk, om te vertellen over zijn periode 
vóór, tijdens en na DNK. 

Interview 
 met  Hendrik  Ramos

(OUD)DEELNEMER IN BEELD
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en in het bedrijf werken relaxte mensen. Ik wil niet de 
rest van mijn leven in de asbest blijven werken. Het 
blijft een gevaarlijke stof. Dus ik ga wel om mij heen 
kijken. Ik zou bijvoorbeeld wel in een magazijn willen 
werken. In ieder geval heb ik nu werkervaring op 
mijn CV staan!

Wat zou dan, met al je ervaringen van de afgelopen 
jaren, nu jouw advies zijn aan jongens die nu bij 
DNK zitten?
Ze moeten serieus zijn. Kom niet voor je uitkering. 
Kijk wat je wil in het leven en ga ervoor! En dan is het 
haalbaar, zeker met DNK achter je.

Een laatste vraag: hoe kijkt je gezin aan tegen de 
werkende Hendrik?
Mijn vriendin en ik zijn al bijna 15 jaar bij elkaar. 
We hebben dus veel meegemaakt. Zij ziet me nu 
anders. Ik ben op vaste tijden thuis en zorg voor een 
vast inkomen. Dat brengt rust. Vroeger had ik een 
verdwaald leven. Een omgekeerd dag- en nacht-
ritme. Nu bén ik er, thuis. Zij werkt zelf parttime. 
We hebben drie kinderen: een meisje van 12, een 
meisje van 7 en een jongen van 4. Zij hebben nu een 
vader die werkt. Ik hoor mezelf zeggen: ‘Papa moet 
naar werk.’ Dat voelt goed, vaderlijk, zoals het hoort. 

Toch nog een állerlaatste vraag. Is er nog iets 
wat je zelf zou willen zeggen?
Bedankt voor alles! Ik zou zeker anderen, die in verge-
lijkbare omstandigheden zitten zoals ik toen, DNK 
aanbevelen.

hoef ik niet eens meer mijn wekker te zetten! Ik sta zelf op. Door 
de week sta ik iedere dag om 05.00 uur op en in het weekend 
slaap ik uit tot 08.00 uur.

Verder ga ik anders om met mensen. Als er problemen zijn 
met mijn baas of collega’s, ga ik niet meer lopen stressen, zoals 
vroeger. Ik luister, ik doe wat ik moet doen, maar ik trek me er 
niets van aan. En als het moet, loop ik gewoon weg.

Je hebt nu een vast inkomen. Wat zijn voor jou verder de 
voordelen van werken?
Mijn leven is niet meer zo doelloos. Vroeger was het altijd van 
maandag tot vrijdag de vraag: wat ga ik doen? Het was altijd 
maar zien hoe een dag verliep. Een gat in de dag slapen en dan 
maar kijken. Hangen op straat. Nu gaat alles op afspraak. Er is 
meer ritme, meer regelmaat. Dat vind ik wel lekker.

Mijn weekenden zijn anders. Ik bezoek mijn familie, mijn 
moeder en schoonmoeder, mijn oma’s. Het is meer ontspannen, 
na een week hard werken.

Ik merk ook dat ik meer word gewaardeerd. Er wordt anders 
naar mij gekeken. Het lijkt wel alsof er meer naar je geluisterd 
wordt. Er is meer respect. Vroeger was het alsof ik een beetje 
zielig was, altijd platzak. Nu is heel mijn familie heel trots op mij.
Verder rijd ik in een bestelbus van mijn werk, die ik ook privé 
mag gebruiken. Dat is lekker.

Zitten er ook nadelen aan het werk?
Ja, op maandag heb ik niet altijd zin om te beginnen. Vanaf 
woensdag begin ik aan het weekend te denken.
Mijn overuren worden niet altijd uitbetaald en in mijn contract 
zit geen pensioenopbouw besloten. Maar het werk is niet slecht 
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Samenwerking 
Het afgelopen jaar is er opnieuw een toename geweest in het aantal organisaties en mensen waarmee we samen werken. 
Hieronder noemen we ze op en aan enkelen geven we daarna wat extra aandacht. 

WERK, STAGE & VAKOPLEIDING
Amplair (B.V. Aanbouw)
Van Beek Groep
Contrans Scheepvaart B.V. 
Creatief Beheer
DNK-werkgeversplatform
Europe Pallet
Havensteder
HEMA
Jumbo
Roessen en Roessen (Ecoworkx)
Rojo Steigerbouw
Roteb (Ro@Work)
Rotterdamse Taxi Centrale
SchilderSchool
Security Management Groep / 
City Steward
Traverse
Vakbroeders (Faber 
Personeelsdiensten)
Vetkanaal
Werkgevers Service Punt / project 
JongWerkt
Werkplaats Rotterdam-Zuid
ZPITS opleidingen & trainingen

ONDERWIJS
Albeda College
Educatief Centrum Schiemond
Lentiz Onderwijsgroep
Scheepvaart & Transport College
Zadkine College

VASTE PARTNERS
De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans 
Horizon
Stichting De Verre Bergen
Youz (Antes / Bouman GGZ)

GEMEENTE
Cluster M.O. (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Directie Veilig
Jongerenloket
Programma Risicojongeren
Schoon Schip
Stadsmariniers

HUISVESTING
Centraal Onthaal
JongLeren (LdH)
Pauluskerk
Maaszicht
Stichting Ontmoeting
Stichting Timon
T -Plataan

ZORG & MAATSCHAPPELIJKE 
HULPVERLENING
ACT-teams
Lucertis
Pa Meijer 
Palier
Sofi-problemsolver
Stichting MEE
Voedsel- en kledingbank
William Schrikkergroep
Wijkteams

JUSTITIE & VEILIGHEID
Directie Veilig
Jeugdreclassering
Palier
PI Den Hey-Acker
PI Hartelborgt
PI Teylingereind
Politie Rotterdam
Reclassering Leger des Heils
Reclassering Nederland
Stadsmariniers
Veiligheidshuis
William Schrikker Goep

JONGERENWERK 
Dock
PIT 010
Stedelijk Team Jongerenwerk
Thuis Op Straat

CULTUUR & EDUCATIE
Basket Beat
Belasting & Douanemuseum
GGD
Kredietbank
Opleidingsinstituut voor Eerste 
Hulp Heinenoord
Rotterdams Wijktheater
Theater Islamundo
Theater MACH
Wereldmuseum
Zorgboerderij ‘De Buytenhoeve

SPORT
Basic-Fit ‘Rijksboom’
Brandweer Rotterdam Rijnmond
CVD
Cruyff Foundation
Feijenoord Rotterdam N.V.
JBR (Jongeren Bijdrage Regeling)
Monteiro Gym 
Opzoomeren
S & R Persoonshal
Sportcentrum Erasmus Universiteit
Stichting HELDERHEID
Stichting Jeugdcentrum CJV 
Feijenoord
Real Parbo (voetbalvereniging)
Robey (kleding sponsor)
Zwembad Van Maanenbad & 
Schuttersveld
Zwemverenging ZPC Rotterdam

OVERIG
Altra
Horizon
House of Performance
Korps Mariniers
Opvoedpoli
Stadshavens Rotterdam
Stichting 180
Stichting Exodus
Transformatio

BEREIK IN DE STAD
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HET KORPS MARINIERS
In 2013 was er veel te doen over het feit dat de 
Rotterdamse Van Ghent Kazerne, vanouds stand-
plaats van het Korps Mariniers, moest sluiten. Burge-
meester Aboutaleb zette er zich persoonlijk voor in 
dat deze sluiting voorkomen werd. Als tegenprestatie 
wilde het Korps Mariniers graag iets terug doen voor 
de stad Rotterdam. Hiertoe werd in 2014 een conve-
nant overeengekomen tussen gemeentelijke partijen 
en defensie. 

Uit dit convenant is afgelopen jaar ook samenwer-
king tussen het Korps en DNK voortgekomen. Op 
regelmatige basis bezochten deelnemers van DNK 
de Van Ghent Kazerne, als verplicht onderdeel van 
het Instroomprogramma. Onder begeleiding van het 
Korps kregen ze een pittige training voor hun kiezen.
Doelen hierbij waren: leren samenwerken, groeps-
vorming, het binnen stappen in een andere wereld, 
fysiek uitgedaagd worden, anders kijken en doen, 
geconfronteerd worden met autoriteit, grenzen 
verleggen, leren doorzetten.
Bij de trainingen was een gedragstrainer van DNK 
aanwezig die het gedrag en de emoties van de deel-
nemers observeerde. Dit bood aanknopingspunten 
om na afloop individuele feedback en coaching te 
geven.

Deze pilot is succesvol verlopen en zal een vervolg 
krijgen in 2016. Daarnaast zal de samenwerking 
uitgebreid worden met een facultatief programma 
voor deelnemers van DNK die al verder zijn in het 
programma. Deze jongens zullen op bivak gaan.

PROGRAMMA RISICO JONGEREN
In opdracht van de wethouder Onderwijs, Jeugd en 
Zorg is in 2015 het Programma Risicojongeren van 
de grond gekomen, met als doel inzicht te krijgen in 
de omvang en aard van de doelgroep ‘risicojongeren’ 
en te komen met gerichte aanpak en oplossingen.

DNK heeft zich hierin geprofileerd als serieuze 
gesprekspartner voor de gemeente, vanwege de 
dagelijkse ervaring met deze complexe doelgroep 
en haar manier van opereren vanuit hun leefwereld. 
DNK is verder interessant voor de gemeente, omdat 
onze organisatie minder vast zit in de verkokerde 
systemen binnen de gemeente. Het is de ambitie 
van het Programma om op verschillende domeinen 
(onderwijs, werk, zorg, veiligheid) die verkokering te 
doorbreken en meer aan te sluiten bij de leefwereld 
van de doelgroep. DNK kenmerkt zich al door een 
integrale aanpak en profileert zich als een organisatie 
die kennis heeft van de systeemwereld, maar met 
beide voeten in de leefwereld van de doelgroep 
staat. Vanuit deze visie heeft DNK in 2015 dan ook 
een waardevolle inbreng gehad in het meedenken 
met het Programma Risicojongeren.

HET JONGERENLOKET
Het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam was afgelopen 
jaar opnieuw de grootste doorverwijzer van jongeren naar 
DNK8. Met het jongerenloket zijn, in samenwerking met de 
Academische Werkplaats, constructieve afspraken gemaakt over 
aanmelding bij DNK en deelname aan H.E.T. Onderzoek9. Bij alle 
jongemannen die zich aanmelden bij het Jongerenloket, wordt 
gekeken of ze voldoen aan het profiel van deelnemers van DNK 
en gevraagd of ze mee willen doen aan dit onderzoek.

Wanneer een jongen vanuit het Jongerenloket wordt aange-
meld bij DNK, is er daarna regelmatig afstemming tussen mede-
werkers van DNK (met name de maatschappelijk werkers) en de 
jongerencoaches van het Jongerenloket. DNK rapporteert aan 
het Jongerenloket over de individuele deelnemers, die door het 
Jongerenloket aangemeld zijn.
In 2015 is er ook een vaste contactpersoon aangesteld binnen 
het Jongerenloket. Het is de bedoeling dat hij in 2016 één keer 
in de twee weken aanwezig is op DNK om intakes te doen en 
voor afstemming over lopende zaken.

Afgelopen jaar heeft DNK eveneens gefungeerd als gespreks-
partner voor het Jongerenloket in een bezinningsproces over 
de te varen koers van deze organisatie. Thema’s die hierbij aan 
bod kwamen, waren o.a. de doelgroep en de behoeften van die 
doelgroep, het aanbod en de rol van het Jongerenloket, maar 
ook de positie van DNK en op welke gebieden er op elkaar 
aangesloten kan worden.

Op 22 december heeft het Jongerenloket een notitie doen 
uitgaan over de ontwikkelrichtingen die zij op wil gaan.

SCHOON SCHIP
DNK is vanuit eigen interesse dicht betrokken geweest bij de 
plannen voor en de oprichting van het traject ‘Schoon Schip’ 
in Rotterdam (Hoek van Holland). Met ambtenaren van de 
gemeente Rotterdam heeft DNK zich georiënteerd op de 
bekende Top 600 aanpak in Amsterdam en een werkbezoek 
gebracht aan het project ‘De Vinkebrug’.
Vanaf dat moment heeft de gemeente Rotterdam, op initiatief 
van burgemeester Aboutaleb, de regie genomen over het 
verwezenlijken van een dergelijk project in Rotterdam. DNK 
heeft hier constructief in meegedacht en heeft in het vroegste 
stadium om de tafel gezeten met de ontwerpers en uitvoerders 
van dit traject.
Bij Schoon Schip worden veelplegers tussen de 18 en 65 jaar, 
die al meerdere malen veroordeeld zijn voor high impact crimes, 
zoals overvallen, straatroven en woninginbraken, 32 uur per 
week aan het werk gezet in de duinen van Hoek van Holland. 
Als zij niet komen opdagen kan hun uitkering geschort dan wel 
ingetrokken worden en krijgen zij extra aandacht van de politie.

8 Zie bijlage 1.
9 Zie Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans op pag. 28.
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De Academische Werkplaats
2015: de samenwerking met De Nieuwe Kans in vogelvlucht!

JANUARI:
Een stagiaire van AW-DNK neemt diepte-interviews 
af over delinquentie en vriendschappen bij 15 
deelnemers van DNK. Zij stelt vast dat ‘verkeerde’ 
vrienden de oorzaak, maar ook het gevolg van delin-
quent gedrag kunnen zijn. 

FEBRUARI:
De huisbezoeken-pilot van H.E.T. 10onderzoek is 
afgerond en we besluiten de huisbezoeken, zoals 
DNK die uitvoert, als vast onderdeel op te nemen in 
ons protocol om deelnemers terug te vinden. Onder 
leiding van een onderzoeksassistent gaat nu weke-
lijks een groepje stagiairs langs de adressen van de 
deelnemers die voor ons op andere manieren onbe-
reikbaar zijn. Dit levert per week gemiddeld 1 tot 2 
nieuwe vervolgafspraken voor H.E.T. onderzoek op! 

MAART:
De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het 
VUmc, waar AW-DNK onderdeel van is, gaat op werk-
bezoek bij de afdeling Forensische Jeugdpsychiatrie 
van de Universiteit Basel in Zwitserland. Theo Dore-
leijers (Directeur AW-DNK) is Visiting Professor aan 
deze universiteit. In de bergen vindt een tweedaagse 
brainstorm plaats om elkaar te inspireren voor nieuw 
onderzoek.

APRIL:
Het dossieronderzoek gaat in volle vaart van start. 
We lichten de (fysieke) dossiers bij de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK) voor de eerste ruim 350 
deelnemers aan H.E.T. onderzoek. 64% van onze 

10 Hersenen, Effect & Traject

deelnemers blijkt een dossier te hebben bij de RvdK. Dit bete-
kent dat een groot deel van onze onderzoeksgroep al voor het 
18e levensjaar in aanraking is geweest met justitiële jeugdzorg 
en/of het jeugdstrafrecht.

MEI: 
In het kader van het Trajectonderzoek voeren we een pilot uit 
bij Reclassering Nederland. Het opvallendste resultaat: 59% van 
de eerste lichting deelnemers van H.E.T. onderzoek blijkt een 
dossier te hebben bij de Reclassering. 

JUNI:
We starten met een nieuw onderdeel van H.E.T. onderzoek: het 
afnemen van vragenlijsten over de programma-integriteit in het 
kader van het Effectonderzoek. De vragenlijsten gaan over de 
uitvoering van de methodiek van DNK en we nemen ze af bij 
zowel medewerkers als bij deelnemers van DNK.

JULI: 
Op 2 juli 2015 organiseert AW-DNK samen met DNK samen het 
symposium ‘Onze doelgroep in beeld’. Doel van dit symposium 

was om de eerste tussentijdse resultaten van H.E.T. onderzoek 
terug te koppelen aan medewerkers van De Nieuwe Kans 
en het Jongerenloket, en andere samenwerkingspartners en 
geïnteresseerden. 

AUGUSTUS:
Het evaluatieonderzoek naar de nieuwe Rotterdamse inter-
ventie Schoon Schip gaat van start! Schoon Schip biedt een 
traject voor de groep multiprobleem jongvolwassenen die 
niet bereikt wordt door gemeente, zorginstellingen, justitie en 
de reguliere interventies. Het evaluatieonderzoek beslaat een 
periode van twee jaar en wordt evenals H.E.T onderzoek uitge-
voerd door de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het 
VUmc, in nauwe samenwerking met AW-DNK en DNK. 

PARTNERS
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voor jonge ex-verslaafden. Iedereen raakt zeer geïn-
spireerd door deze reis. 

DECEMBER: 
We zijn ruim over de helft met de dataverzameling 
van H.E.T. onderzoek! Eind december doen aan de 
RCT12 op dat moment 337 jongens mee. De helft 

van deze deelnemers wordt verwezen naar DNK, de 
andere helft naar de controle-instellingen. Daar-
enboven doen er 130 DNK-jongens mee aan het 
onderzoek die niet via het Jongerenloket verwezen 
zijn. AW-DNK deelt ‘HET MOK’ uit op DNK en op het 
Jongerenloket, en aan alle stagiairs die afscheid 
nemen.

Wethouder Hugo de Jonge en zijn Rotterdamse 
medewerkers brengen een werkbezoek aan AW-DNK 
en DNK. AW-DNK presenteert tussentijdse resultaten 
en er wordt druk gebrainstormd om plannen voor de 
toekomst vorm te geven. 

12 Randomised Controlled Trial, gerandomiseerd onder-
zoek met controlegroep.

SEPTEMBER:
AW-DNK zet extra mankracht in om de deelnemers van DNK, 
die niet via het Jongerenloket worden doorgestuurd, te 
bereiken om mee te doen met H.E.T. onderzoek. De onder-
zoekers presenteren standaard één keer in de twee weken een 
introductie aan de nieuwe instroomgroep op DNK. Daarnaast 
zoeken wij jongens, die niet via de instroomgroep starten, actief 
op en vragen we hen alsnog mee te doen. 

OKTOBER:
Er doen inmiddels 76 deelnemers van DNK mee aan het 
Hersenonderzoek. Ze gaan hiervoor in de fMRI-scanner, laten 
zich aansluiten op het EEG-apparaat en ze ondergaan de hart-
slagmetingen. Aan de hand van deze onderdelen onderzoeken 
we de neurobiologische factoren die mogelijk van invloed zijn 
op hun ontwikkeling en het doorlopen van een traject.

NOVEMBER: 
AW-DNK presenteert op het symposium ter ere van de fusie 
tussen Horizon en DNK haar tussentijdse resultaten. Een opval-
lend resultaat dat veel aandacht krijgt is dat 51% van de van 
de deelnemers aan H.E.T. onderzoek tot nu toe (N=242) hoog 

scoort op de SCIL (Screeningsinstrument voor lichtverstande-
lijke beperking). Dit betekent dat bij deze groep het vermoeden 
van een licht verstandelijke beperking is vastgesteld en dat 
verder diagnostisch onderzoek moet plaatsvinden. DNK neemt 
de SCIL inmiddels zelf ook af als onderdeel van het screenings-
protocol ‘Onderzoek& Behandeling-light’. 

AW-DNK, DNK, Stichting de Verre Bergen en collega’s van de 
Gemeente Rotterdam gaan op werkreis naar San Patrignano11 in 
Rimini. Dit is een grootschalig, idealistisch re-integratie initiatief 

11 Zie pagina 29.
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De samenstelling en  werkwijze 
van het team
In 2015 waren werkzaam voor De Nieuwe Kans:

3 maatschappelijk werkers
2 gedragstrainers
5 docenten
1 medewerker instroom
3 medewerkers uitstroom
1 teamleider
1 psychiatrisch verpleegkundige (extern)
1 psycholoog (extern)
1 psychiater (extern)
1 psycholoog
1 facilitair medewerker (administratie, balie, schoonmaak)
1 kok
1 office manager
2 ICT medewerkers
1 beleidsmedewerker
4 stagiaires

DIRECTIE
Piet Boekhoud, algemeen directeur
Sander Glaser, directeur bedrijfsvoering

RAAD VAN TOEZICHT
Hans Bol, voorzitter Raad van Toezicht
Roelof Prins, lid Raad van Toezicht
Wim Littooij, lid Raad vanToezicht

WIJZIGINGEN IN 2016 ZIJN:

Directie
Hans du Prie
Piet Boekhoud
Sander Glaser

Raad van Advies
Hans Bol, voorzitter Raad van Advies
Roelof Prins, lid Raad van Advies
Wim Büdgen, lid Raad van Advies

TEAM DNK
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bejegenen. Dat moet van twee kanten komen. Onze 
medewerkers stralen uit dat iedere deelnemer van 
harte welkom is, maar ook dat er grenzen en kaders 
zijn. Een dag op DNK begint gevarieerd. Vanaf 06.30 
uur komen de eerste deelnemers binnen. Zij gaan 
dan op werkstage, of op weg richting een vakop-
leiding. De andere deelnemers komen vanaf 08.30 
uur binnen. Iedere deelnemer wordt begroet, krijgt 
een hand, voelt zich gezien. Om 09.00 uur staat het 
ontbijt klaar in de kantine. Om 09.30 uur start het 
programma, dat heel divers is. Vijf, soms zes groepen 
krijgen tegelijkertijd les, training of klussen in de 
wijk. Ondertussen zijn de collega’s van maatschap-
pelijk werk volop bezig om allerlei praktische zaken 
in kaart te brengen en te regelen. Om 11.45 uur is er 
de gezamenlijke lunch. We hebben een kok in dienst 
die zorgt voor een voedzame maaltijd. Als je geen 
eten in je buik hebt, heb je ook geen energie voor 
het middagprogramma. ’s Middags zijn er lessen 
en trainingen die duren tot 14.30 uur. Na 14.30 uur 
zijn er individuele afspraken met jongens en vaak 
extra programmaonderdelen, zoals een cursus BHV 
of Sociale Hygiëne. Ook zijn dit de momenten voor 
de collega’s om te vergaderen of activiteiten voor te 
bereiden. 

In 2015 hebben we als team een efficiëntieslag 
gemaakt. We zijn hierin ondersteund door House 
of Performance, een organisatieadviesbureau. HoP 
heeft, in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, DNK uitgekozen als een mooie en 
uitdagende non-profitorganisatie, die zij ‘om niet’ 
twee maanden begeleidt. Dat resulteerde in een 
mooie samenwerking! Het was een intensief proces 
waar alle collega’s bij werden betrokken. Zaken als 
samenwerking, communicatie, taakverdeling, inzich-
telijkheid van processen en rollen, werden onder de 
loep genomen en aangescherpt. Het heeft geleid tot 
een efficiëntieslag, waar we nog steeds profijt van 
hebben.

Ik kan met gepaste trots zeggen dat we een heel 
divers en goed op elkaar afgestemd team hebben, 
dat elke dag klaar staat om voor jongeren een 
nieuwe kans te faciliteren, en die daarnaast nog eens 
in contact staan met honderden jongens, die ooit 
bij DNK zijn geweest of daar in de toekomst willen 
beginnen.’

‘Ons team is verdeeld in meerdere groepen. Een groep collega’s 
is vooral uitvoerend bezig, in het primaire proces. Daarnaast 
is er de directie en een ondersteunende afdeling (denk aan 
ICT, administratie, secretariaat). Binnen het primaire proces 
kun je dan weer een onderverdeling maken. De maatschap-
pelijk werkers spelen een belangrijke rol in het stabiliseren van 
de deelnemers. Ook hebben zij vaak inzicht in het systeem 
rondom een deelnemer (familie, hulpverlening). Zij zijn dan 
ook vaak outreachend bezig: ze doen huisbezoeken of gaan 
met een deelnemer mee naar allerlei instanties. Verder zijn er 
de docenten, die zich vooral bezighouden met educatie (sport, 
kunst, Nederlands/rekenen en burgerschap). Daarnaast zijn drie 
docenten actief als individueel begeleider binnen onze bege-
leidingsvorm ‘De Driehoek’. Dan zijn er nog de gedragstrainers, 
die focussen op het denken, de emoties en het gedrag van de 
deelnemer, middels het geven van groepstrainingen, het obser-
veren van gedrag (bijvoorbeeld bij de activiteiten met het Korps 
Mariniers) en individuele coaching. En tot slot is een collega 
fulltime bezig met werving, aanmelding en intakes.

Wat nieuw is, is dat in 2015 de gelederen zijn versterkt met een 
collega die op dagelijkse basis bezig is met arbeidsidentiteit 
door middel van het begeleiden van werkstages. Verder zijn er 
afgelopen jaar drie nieuwe collega’s parttime ingezet op het 
gebied van uitstroom naar werk en school en het verlenen van 
een stuk nazorg hierbij.

De meeste mensen zijn nagenoeg fulltime bij ons in dienst. Ze 
zijn er dus zo goed als elke dag om in het primaire proces hun 
rol te pakken en daarnaast hun specifieke taak uit te voeren. 
Je moet niet vergeten: de medewerkers van DNK fungeren 
als gezonde contacten voor de deelnemers. ‘Onze jongens’ 
leven en overleven in ongezonde omgevingen: hun netwerk, 
vrienden, familie geven vaak het verkeerde voorbeeld en 
hebben een negatieve invloed als het gaat om denken en 
gedrag. De medewerkers van DNK zijn spiegels en rolmodellen. 
Dat geldt dus niet alleen voor de trainers, maatschappelijk 
werkers en docenten, maar voor iedere collega die bij DNK 
werkt.

Een standaardhouding die we van elkaar verwachten is, wat wij 
genoemd hebben: jagen. Medewerkers zijn per definitie jagers. 
Ze laten een deelnemer niet wegkomen met onzichtbaarheid, 
passiviteit of een negatieve houding. Ze zitten er bovenop, 
gaan er achteraan. Maar ze jagen ook op groei, ontwikkeling, 
empowerment, etc.

Een goed pedagogisch klimaat is erg belangrijk. We streven 
ernaar om zo duidelijk mogelijk te zijn in alles, ieder  individu 
serieus te nemen en elkaar met openheid en respect te 

Art-Jan van Cappellen, 
 teamleider DNK

INTERVIEW
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maatschappelijke trend om vrijwilligers in te zetten. Het afge-
lopen jaar kwam DNK in het nieuws met het plan om ‘Surro-
gaat Oma’s’ in te zetten. Inmiddels is er proefgedraaid met een 
vrijwilliger.13 De uitkomsten hiervan zijn dusdanig hoopvol, dat 
DNK graag de komende vier jaar haar vrijwilligersnetwerk wil 
uitbouwen. 

DNK wil ook graag méér jongeren in Rotterdam bedienen. Zo 
wil DNK in 2019 jaarlijks in contact zijn met zo’n 710 deelnemers 
(gem. 400 nieuwe contacten + 310 deelnemers in de nazorg). 
Jaarlijks moeten er dan 170 deelnemers succesvol uitstromen 
naar werk, school of zorg. Daarnaast wil DNK zich samen met 
Horizon oriënteren op de mogelijkheden om ook vrouwen in 
de leeftijd van 18-27 jaar tot haar doelgroep te rekenen, afhan-
kelijk van de behoefte binnen het voorzieningenlandschap en 
het Programma Risico Jongeren.

13 Zie ook: http://www.telegraaf.nl/binnenland/24566365/ 
__Surrogaatoma_s_voor_jongeren__.html

Afgelopen najaar heeft DNK een meerjarenplan 
gepresenteerd aan de gemeente Rotterdam. Dit plan 
is geschreven voor de jaren 2016-2019. 

Uitgangspunt van het meerjarenplan is dat gesteld 
kan worden, dat DNK als reboundvoorziening een 
kernfunctie vervult binnen het voorzieningenland-
schap in Rotterdam. DNK onderscheidt zich van 
andere organisaties qua doelgroep (18-27 jaar, multi-
problem, vaak ex-detentie) en qua aanpak (integraal 
aanpakken van problemen op meerdere terreinen). 

De ambitie is om door te ontwikkelen tot een exper-
tisecentrum in Rotterdam en als dusdanig bekend 
te staan bij zowel de professionals in het werkveld 
als bij de doelgroep in de stad. Dit expertisecentrum 
zal aansluiten bij de onderzoeksresultaten van de 
Academische Werkplaats en, daarop voortbordu-
rend, zoeken naar antwoorden en oplossingen als 
het gaat om de vragen en uitdagingen die spelen 
rond deze specifieke doelgroep, in samenwerking 
met de gemeente Rotterdam en de partners in het 
voorzieningenlandschap.

In het plan wordt deze ambitie concreet uitgewerkt. 
Zo wordt er onder meer beschreven dat de samen-
werking met Horizon moet leiden tot een verdere 
versteviging van de positie van DNK en verdere 
innovaties op het gebied van doelgroep, methodiek 
en organisatie. Een ander doel is dat de methodiek in 
2019 evidence based verklaard is, of hard op weg daar 
naartoe. Verder wil DNK graag de nazorg versterken 
en aansluiten bij de participatiesamenleving en de 

Meerjarenplan

TOEKOMST
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de deelnemers zelf. Oud-deelnemers worden vaak 
betrokken als professional in de staf, of als vrijwilliger. 

Rondom San Patrignano is een netwerk opgezet 
van door zgn. associazioni: bureaus verspreid over 
Italië en nu ook een in Londen en in Zürich, waar 
oud-deelnemers en professionals werken: om intakes 
te doen en intakeprocedures (die soms lang duren 
om de motivatie te laten groeien) te begeleiden, 
om ouders en andere gezins- en familieleden op te 
vangen en te begeleiden, om de nazorg (die heel 
lang kan duren) vorm te geven, om in de regio à la 
San Patrigano preventie te bieden en voorlichting/
scholing.

De Rotterdamse delegatie was van 21-24 november 
in Italië en heeft zich goed georiënteerd. Hoewel de 
‘SanPa-aanpak’ veel vragen opriep, was de reis zeer 
inspirerend. Daarnaast was het nuttig om elkaar 
als spelers in het Rotterdamse veld beter te leren 
kennen. Het bezoek wordt dan ook vervolgd met 
terugkombijeenkomsten, om te kijken welke lessen 
uit het bezoek getrokken kunnen worden voor de 
Rotterdamse context, welke werkzame elementen 
hier gebruikt zouden kunnen worden en hoe we dat 
dan samen vorm zouden kunnen geven. Wordt dus 
vervolgd in 2016!

Het bezoek was een initiatief van prof. dr. Theo Doreleijers, 
directeur van de Academische Werkplaats bij DNK. 

San Patrignano is een plek waar ex-verslaafden werken aan een 
nieuw leven, zonder drugs. Er zitten maar liefst 1300 personen 
tegelijk in het programma, dat vier jaar duurt. Het bijzondere 
is dat de behandeling gratis is (“want liefde is een cadeau”) en 
dat de instelling draait zonder subsidies van de overheid. Dat 
krijgen ze voor elkaar door de deelnemers in te zetten in allerlei 
productiebedrijfjes. Deze bedrijfjes leveren hoogwaardige 
kwaliteit. Daarmee wordt geld verdiend. Daarnaast wordt de 
instelling ondersteund door fondsen en sponsors.

Het programma rust inhoudelijk op deze twee pijlers: de leef-
groep (acht à tien personen; elk half jaar een nieuwkomer) en 
de werkplaats. Alle leden van een leefgroep werken tezamen 
in een en dezelfde werkplaats. Er vindt een uitgebreide intake 
plaats om evt. complicerende psychiatrische, cognitieve of 
systeemproblematiek vast te stellen, maar juist ook om iemands 
talenten te inventariseren en zijn/haar groeimogelijkheden.
Gedurende het programma geen drugs, alcohol en tabak 
uiteraard, maar ook geen internet of telefoon. Het programma 
duurt in principe vier jaar: eerste jaar ‘jezelf tegenkomen’ (geen 
contacten met de buitenwereld; 24 uur van de dag coaching 
door ‘oudste jaars’ van de leefgroep), tweede jaar nieuwe identi-
teit opbouwen gestimuleerd in leefgroep en op het werk, derde 
jaar nadruk op opleiding en vierde jaar resocialisatie.

Er is geen/weinig therapie. De visie en werkwijze is, dat veran-
dering vooral gebeurt tijdens het leren en uitoefenen van 
een vak en het samen leven in de woongemeenschappen. 
De bedrijfjes en woongemeenschappen worden geleid door 

In november heeft een kleine delegatie van DNK, samen met collega’s van de Acade
mische Werkplaats, de gemeente Rotterdam, de Nico Adriaan Stichting, Schoon Schip 
en stichting De Verre Bergen een werkbezoek gebracht aan een bijzondere plek nabij 
Rimini, Italië: San Patrignano.

Werkbezoek San Patrignano

INSPIRATIE
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Overzicht aanmeldingen/doorverwijzers 2015
Albeda college 3

ASVZ WErfde Hoop 1

Auris College Rotterdam VSO cluster 2 school 1

Bouman GGZ 1

Casemanager P.I 2

Den Hey-Acker (JJI Breda) 1

Forensisch ACT jeugd, Palier 8

Foyer CVD 1

Gemeente Delft 1

Hartelborgt 2

Horizon 2

Humanitas 1

Jeugd beschermer 2

Jeugd Plus Jeugd 1

Jeugdreclassering 4

JIT jongeren begeleidster 1

Jongerencoach 5

Jongerenloket 198

Klassen begeleidster Zadkine start Coll 1

Leerplichtbeambte 2

Leger des Heils 2

Pameijer 1

Pit 010 1

Politie 1

Potenco 1

Radar uitvoering Back on Track 3

Reclassering 19

Schoolloopbaan 1

Stage docent VSO 1

UWV 1

Wijkteam Beverwaard 1

William Schikker Groep 6

Youz 6

Zelfmelder 95

Zelfmelder (via Albeda) 2

Zuidwester 1

Totaal 380

BIJLAGE 1
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