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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. 
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Missie

HET JAAR 2016 IN CIJFERS

TRAJECTEN 
In totaal zijn in 2016 372 potentiële deelnemers aangemeld, 
waarvan er 227 gestart zijn met een traject bij De Nieuwe Kans. 
Daarnaast zaten er op 1 januari 2016 nog 76 deelnemers in het 
traject die al in het voorgaande jaar waren gestart.

UITVAL 
In 2016 hebben 127 deelnemers hun traject bij De Nieuwe Kans 
niet afgerond. 

UITSTROOM 
In 2016 zijn 125 deelnemers vanuit De Nieuwe Kans succesvol 
uitgestroomd. Hiervan zijn 55 deelnemers uitgestroomd naar 
werk, 8 deelnemers naar een stageplaats, 32 terug naar school 
en 30 deelnemers zijn succesvol overgedragen aan de specialis-
tische 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 2017 stonden we met 
172 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 2016, 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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los te laten. Loslaten en zeker in verbinding blijven! Bijvoorbeeld 
om hen bij te staan, indien nodig, met belastingaangiftes en 
toeslagen. Deze zijn ongelofelijk ingewikkeld en kunnen tot 
jaren teruggaan. Het elimineren van die onrust, ziet DNK ook als 
een van de taken. Boven alles: het voorkomen van terugval en, 
indien nodig, het bieden van een duurzame ondersteuning.

Een zinvolle dagbesteding is een voorwaarde om verder te 
komen in de ontwikkeling voor de risicojongeren. 
De Nieuwe Kans is ook in 2016 continu bezig geweest met het 
verbeteren van de aanpak, die steeds beter en succesvoller 
aansluit op de needs van onze jongens. Dit doen wij door onze 
brede manier van kijken en de holistische aanpak op meerdere 
leefgebieden. Dit zorgt ervoor dat wij ons verdiepen in nieuwe 
inzichten zoals vermaatschappelijking. Hierover later meer. 

In het afgelopen jaar zijn de medewerkers geschoold om meer 
volgens een evidence based methode te werken. Dit past ook bij 
de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Aan De Nieuwe 
Kans is de Academische Werkplaats verbonden. In 2016 is de 
jarenlange dataverzameling bij de deelnemers van De Nieuwe 
Kans afgerond. De dataverzameling is succesvol verlopen.

In 2016 zijn wij begonnen met alumni-avonden. 
Hiervoor worden oud-deelnemers uitgenodigd, die 
de afgelopen jaren zijn uitgestroomd bij De Nieuwe 
Kans. Deze bijeenkomsten zijn fantastisch, want 
daar staan mannen die daadwerkelijk participeren 
in de maatschappij, die banen hebben en hun rol 
in het gezin serieus nemen. Een zeer groot verschil 
met de jongens die binnen kwamen bij De Nieuwe 
Kans, waar ongezond denken de boventoon voerde, 
of die net uit de gevangenis kwamen, of dakloos 
waren, zonder opleiding of beroep, dus zonder enig 
perspectief. Wij leren weer van hen waar zij tegenaan 
lopen in de maatschappij en de kennis van deze 
ervaringsdeskundigen zetten wij weer in voor de 
huidige deelnemers. Zoals bijv. eenzaamheid en 
geconfronteerd worden met je verleden. Eenzaam 
omdat ze zelf een stap verder zijn en daardoor oude 
‘vrienden’ kwijtraken en nog geen nieuw netwerk 
hebben. Geconfronteerd worden met het verleden 
omdat schuldeisers van vroeger langs komen of 
‘vrienden’ uit het criminele milieu hun stap naar een 
normaal leven niet weten te waarderen. 
Het is dus essentieel deelnemers vast te houden, ook 
na hun vertrek bij De Nieuwe Kans, om ze gefaseerd 

Vasthouden om los te laten

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting ‘De Nieuwe Kans’. Fijn dat u de moeite 
neemt om dit jaarverslag te gaan lezen. U krijgt dan ook meer inzicht in onze 
doelgroep: kwetsbare jongemannen in Rotterdam. Wie zijn deze mannen en wat zijn 
de vraagstukken voor hen en voor hun omgeving? Graag neem ik u mee naar enkele 
ontwikkelingen in 2016.

VERSLAG VAN DE DIRECTIE
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Wij zijn dankbaar dat de deelnemers, in de donkerste 
dagen van hun leven, ons het vertrouwen geven 
om met hen te werken aan hun toekomst. We doen 
dit werk niet alleen, maar samen met vele andere 
partijen, van GGZ tot en met stageverleners. We zijn 
vooral trots op het convenant dat we met Albeda 
Collega hebben gesloten: op elk moment kunnen 
de deelnemers van De Nieuwe Kans die hier aan 
toe zijn, nu instromen op niveau 1. Sterker nog, dat 
gebeurt nu al!

In 2017 werkt De Nieuwe Kans ook met u graag 
verder aan een duurzame verbetering van het leven 
van de deelnemers in een veilige stad. Zo wordt de 
wereld elke dag een beetje beter. 

Sander Glaser & Piet Boekhoud

In 2017 worden de eerste resultaten bekend. Wij verwachten 
dat deze uitgebreide bron van informatie de interventies voor 
DNK en internationaal voor risico-jongeren zal verbeteren. 

Samen met Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, de 
Opvoedpoli & Care Expresse en Altra, vormen wij iHUB. Daarin 
werken wij gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg en 
onderwijs aan kinderen van 0 tot 27 jaar en hun omgeving. 
In 2016 is iHUB gestart en in 2017 zullen de resultaten van de 
eerste pilots, zoals van zorgmijders, volgen. 

FIGUUR 1. SUCCESVOLLE UITSTROOM 2016
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De Nieuwe Kans is juist in het leven geroepen voor deze speci-
fieke doelgroep.

SUBCATEGORIEËN
In het programma van de gemeente worden ook subcatego-
rieën onderscheiden. Zo wordt er gesproken over ‘spookjonge-
ren’3 en ‘probleemjongeren’. Spookjongeren zijn jongeren die 
niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen, maar 
die wel in Rotterdam leven. Zij hebben voor zover bekend geen 
(wit) werk, doen geen beroep op een uitkering en staan niet bij 
een school ingeschreven. Begin 2017 werd er, naar aanleiding 
van gemeenteraadsvragen, door verschillende media aandacht 
besteed aan Rotterdamse spookjongeren. Bij DNK is een kleine 
30% van de deelnemers in 2016 zelfmelder. Onder hen zijn 
jongens die nog wel ingeschreven staan op een adres, maar 
daar in de praktijk niet meer wonen. Anderen staan op het punt 
uitgeschreven te worden. Je zou hen dus als ‘net wel/net niet 
spookjongeren’ kunnen noemen. Daarnaast zijn er probleem-
jongeren. Dit zijn jongeren die een direct risico vormen voor de 
maatschappij. Zij hebben een of meerdere misstappen gemaakt 

3 www.rijnmond.nl/nieuws/151283/
Duizenden-spookjongeren-in-Rotterdam 

De gemeente verduidelijkt wie zij ziet als risico-
jongeren, namelijk jongeren die:1

• veel risicofactoren kennen, die de overhand hebben;
• te maken hebben met een opeenstapeling van 

problemen op de gebieden school, werk, zorg en 
veiligheid;

• een risico vormen voor de gemeenschap doordat 
ze overlast en criminaliteit veroorzaken;

• een risico lopen (of dreigen te lopen) voor zichzelf 
en hun eigen toekomst; 

• geen substantiële bijdrage leveren aan 
onze stad, maar een groot beroep doen op 
gemeenschapsgeld; 

• geen passende zorg en ondersteuning krijgen of 
deze mijden;

• onvoldoende passende steun krijgen uit de regu-
liere aanpak.2

1 www.rotterdam.nl/elkejongeretelt
2 www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20

ontwikkeling/Document%202016/jeugd/Programma-
plan_Elke%20jongeren%20telt_%20web_maart2016_
DEF.pdf 

In Rotterdam leven 125.500 jongeren tussen de 12 en 27 jaar. De gemeente Rotterdam 
onderscheidt in die groep 30.670 Rotterdamse jongeren als ‘kwetsbaar’. In het Programma 
Risico-jongeren van de gemeente Rotterdam, genaamd ‘Elke jongere telt’1, worden 
7.000 jongens en meisjes gezien als ‘risicojongeren’, met daarbij de opmerking dat ook 
kwetsbare en overbelaste jongeren op termijn tot deze groep kunnen gaan behoren. 

De doelgroep van DNK: 
kenmerken, intakebeleid 
en kans van slagen

DOELGROEP
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waardoor zij in aanraking zijn gekomen met justitie en politie, 
zitten in de criminaliteit of komen (eventueel met reclassering) 
uit detentie. Voor de duidelijkheid: tienermoeders, dak- en thuis-
loze jongeren, thuiszitters, voortijdig schoolverlaters en geradi-
caliseerde jongeren kunnen zich binnen alle bovengenoemde 
groepen bevinden.

WELKOM BIJ DE NIEUWE KANS
Deze groep jongeren is van harte welkom bij De Nieuwe Kans 
(DNK) en jaarlijks weten ruim 250 van hen de weg naar de Piek-
straat te vinden. Onder hen bevinden zich ook spookjongeren, 
die zichzelf aanmelden (zie kader Toelichting criteria). Toch 
kent DNK ook een aantal selectiecriteria. Toegelaten worden 
jongeren die:
• tussen de 18 en 27 jaar oud zijn;
• ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie 

(GBA) van Rotterdam;
• kampen met meervoudige problematiek;
• in staat zijn om deel te nemen aan het programma.

Hieruit volgt dat er enkele contra-indicaties zijn voor 
deelname aan DNK:
• vrouwen;
• jongemannen jonger dan 18 en ouder dan 27;
• niet ingeschreven staan in GBA Rotterdam;
• enkelvoudige problematiek;
• niet in staat om deel te nemen aan het programma 

(ernstige psychiatrische problematiek, zware 
verslaving, te laag IQ).

MOTIVATIE
Het belangrijkste criterium om het traject bij DNK 
succesvol te voltooien is motivatie. Regelmatig 
blijkt een kandidaat-deelnemer al bij de intake niet 
gemotiveerd. Deze jongens zijn bijvoorbeeld door-
verwezen door het Jongerenloket of de Reclassering 
en zien het traject als een verplichting. Toch worden 
zij welkom geheten in het traject. De instroomfase 
(vier tot zes weken) wordt gebruikt om de motivatie 
te testen en deze aan te wakkeren dan wel te doen 

TOELICHTING CRITERIA
DNK richt zich momenteel in haar aanpak alleen op jongemannen. Een combinatie met vrouwen is ingewikkeld. 
Niet alleen ontstaat er dan een heel andere groepsdynamiek, maar juist bij deze kwetsbare groepen kunnen grote 
problemen ontstaan, als het bijvoorbeeld gaat om daders en slachtoffers van seksueel misbruik, loverboys, etc. DNK 
denkt wel mee met de gemeente Rotterdam over een aanpak die gericht is op de naar schatting 2.000 jonge vrouwen 
in Rotterdam die tot deze doelgroep behoren.

Zo nu en dan melden zich ook jongeren aan van buiten de gemeente Rotterdam. In principe kunnen zij niet deelnemen 
aan het programma. Uitzonderingen zijn mogelijk (bijvoorbeeld wanneer een jongere feitelijk in Rotterdam woont of 
daar het grootste deel van zijn tijd doorbrengt), maar dit gebeurt altijd in overleg met de gemeente. Hetzelfde geldt 
voor aanmeldingen van personen die jonger zijn dan 18, of ouder dan 27.

Dan zijn er deelnemers die zich aanmelden, maar waarbij al snel duidelijk is dat ze dusdanig in de war zijn (bijv. psycho-
tisch) of kampen met een dermate heftige verslaving (harddrugs), dat ze niet in staat zullen zijn om op een goede 
manier deel te nemen aan het groepsproces. Deze deelnemers worden doorverwezen naar specifieke hulpverlenings-
organisaties. Een groot voordeel daarbij is de nauwe samenwerking met Youz (Antes GGZ), die inpandig met drie 
medewerkers werkzaam is bij DNK, waardoor er korte lijnen zijn als het gaat om deelnemers die kampen met ernstige 
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn van harte welkom bij DNK, tenzij ze echt te laag begaafd 
zijn om deel te kunnen nemen aan het programma. Denk hierbij aan een IQ van onder de 60. Uiteraard wordt ook 
dan gezocht naar een goede doorverwijzing. Ook jongeren die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om 
het programma te kunnen volgen, worden eerst doorverwezen (naar een taaltraject), waarna zij zich alsnog kunnen 
aanmelden.

SPOOKJONGEREN
Spookjongeren zijn ook voor DNK een lastige categorie. Juist omdat het zo belangrijk is dat zij weer in beeld komen 
bij de instanties, worden deze jongeren niet weggestuurd, ook al staan zij niet ingeschreven in de GBA4. Dit is dus een 
uitzondering op de regel. Bij deze jongeren duurt het traject wel langer, of is er soms eerst sprake van een outreachend 
voortraject waarbij geprobeerd wordt orde op zaken te stellen en stabiliteit aan te brengen. Vaak is er sprake van een 
complexe stapeling van problemen: uithuiszetting, schulden, relatieproblemen, etc. Niet zelden zijn deze jongeren 
dakloos. Zij zitten vast in een vicieuze cirkel: niet ingeschreven – geen inkomen – geen huisvesting. Deze cirkel moet 
doorbroken worden. 

4 Voor de duidelijkheid: het gaat hier om spookjongeren die zich ophouden in Rotterdam.
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Tabel 1

Nieuwe aanmeldingen en al eerder bekend

Zorg 4

Werk 6

Uitval 23

Terug verwijzer 1

School 6
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Niet gestart 42
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CONCLUSIE / CIJFERS
Wanneer het gaat om de cijfers betreffende succesvolle 
uitstroom, dan valt op dat er in 2016 meer deelnemers zijn 
uitgestroomd naar werk, school, duurzame stage of zorg, dan 
in 2015 (125 vs 111). De uitstroomcijfers worden bekrachtigd 
door arbeidsovereenkomsten, onderwijsovereenkomsten, 
stageovereenkomsten en zorgovereenkomsten. Pas wanneer 
er een contract binnen is, wordt de deelnemer meegeteld als 
zijnde succesvolle uitstroom. Naast dit positieve verschil zijn er 
echter ook meer deelnemers in 2016 uitgevallen, dan in het jaar 
daarvoor (127 vs 118). Vooralsnog lijkt dit een gevolg te zijn van 
de steeds verdere finetuning van de methodiek: deelnemers die 
echt niet gemotiveerd zijn worden eerder ‘uitgefilterd’. Dit kan 
ook weer een positief effect op de groep hebben die overblijft. 
De ambitie is om de methodiek in 2017 te verrijken met nieuwe 
elementen, die helpen bij het empoweren en motiveren van 
de deelnemers, zodat de uitval lager wordt en de succesvolle 
uitstroom blijft groeien.

laten ontstaan. Als er aan het einde van de instroom 
nog geen motivatie is om het traject verder te door-
lopen, worden deze deelnemers terugverwezen naar 
de instantie die ze aangemeld heeft. Dit kan in de 
praktijk voor hen beteken dat hun uitkering gekort 
of stopgezet wordt, of dat zij opnieuw gedetineerd 
worden.

DIAGNOSTISCHE INTAKE 
De instroomfase wordt dus ingezet als een periode 
van empowerment (motivatie aanwakkeren) en stabi-
lisatie. Tegelijk is het ook een fase waarin getracht 
wordt zoveel mogelijk informatie over de deelne-
mers boven tafel te krijgen. Denk hierbij aan het in 
kaart brengen van maatschappelijke problemen 
(schulden, huisvesting, eerdere/andere hulpverle-
ning, etc.), het testen op LVB, intelligentie en school-
niveau, een eventuele test op psychische problema-
tiek, het testen van de motivatie. 

Hieruit volgt een diagnose die bepalend is voor het 
vervolg van het traject. Er zijn jongens die:
• wel willen, maar niet kunnen;
• wel willen, maar niet durven;
• wel willen en ook kunnen en durven;
• wel kunnen, maar niet willen.

De laatste categorie valt uit. De derde categorie 
stroomt door en komt in een groep op niveau 
terecht of krijgt een programma op maat. Deze deel-
nemers worden begeleid naar school, stage of werk.
De tweede categorie wordt aangemoedigd om het 
toch te proberen, valt uit of wordt terug- dan wel 
doorverwezen. De eerste categorie wordt ook door-
verwezen naar specifieke hulpverlening. 

FIGUUR 3. NIEUWE AANMELDINGEN EN AL EERDER BEKEND

FIGUUR 2. AANMELDINGEN 2016
Totaal: 391
Uit 2015:  19
Uit 2016: 372
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Interview met 
Piet Boekhoud 
over ‘vermaatschappelijking’

Al in het voorwoord van het Jaarverslag 2015 introduceerde directeur Piet Boekhoud de 
term ‘vermaatschappelijking’. In 2016 heeft dit begrip verder inhoud gekregen binnen 
De Nieuwe Kans. Er is verder over nagedacht, er is mee geëxperimenteerd en er is zelfs 
een FTE voor vrijgemaakt. Collega Rosa Rizzo gaat deze functie invullen. Eind 2016 is 
zij begonnen met het inventariseren van ideeën en het brainstormen over de inhoud 
en implementatie van vermaatschappelijking in de DNK methodiek. Want wat is het 
eigenlijk? Uiteraard is Piet Boekhoud is de aangewezen persoon om dit toe te lichten.

Piet, je hebt de term ‘vermaatschappelijking’ gelanceerd binnen 
DNK. Zou je kunnen verduidelijken wat dit inhoudt voor jou?
Ik ben hier begin 2016 veel over gaan nadenken. Ik dacht op 
dat moment dat we op de goede weg waren. Er kwam steeds 
meer structuur in het programma en de methodiek had een 
kwaliteitsslag gemaakt. We waren innovatief bezig met de weg 
naar werk en naar school. Maar waar ik me zorgen over begon 
te maken was de vraag hoe het nu met de jongens gaat als ze 
weg zijn bij DNK. Want ook al stroom je succesvol uit en ga je 
werken, dan betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat je ook 
echt op eigen benen kunt staan. Dat bleek ook uit de praktijk 
bij een aantal jongens die terugkwamen om hulp. Op het werk 
ging het wel goed, maar het functioneren in de maatschappij 
naast het werk bleek voor hen nog heel lastig. Als de steun die 
ze hier krijgen wegvalt, dan komt het eropaan dat ze echt zelf-
redzaam zijn. Ik kwam tot de conclusie dat er in ons programma 
krachtige ervaringen moeten worden ingebouwd, die hen 
voorbereiden op de samenleving waarin ze straks op eigen 
benen moeten staan. Deze jongens hebben het nodig dat ze 
nu al mensen tegenkomen, zoals ze die later gaan tegenkomen. 

Daar leren ze van en daar worden ze sterker van. 
DNK moet als het ware een tussenruimte creëren. 
Een ruimte tussen het nu en het straks, als ze zelf-
standig in de samenleving staan. Een oefenruimte, 
die gevuld is met allerlei mensen en activiteiten, die 
een brug vormen naar de maatschappij met al haar 
regels, verwachtingen, codes en taal. Een plek waar je 
fouten kunt maken, kunt leren en nieuwe contacten 
kunt opdoen die je verder helpen.

Waarom is dat nodig?
Omdat deze jongens uit een parallel universum 
komen en helemaal niets begrijpen van de mores 
van de wereld waar ze in terecht komen. Het is 
eigenlijk erger dan we dachten. Maar juist die 
aansluiting vinden is ontzettend belangrijk. Als jij 
26 bent en vol goede moed een nieuw leven wilt 
beginnen en gaat werken, maar je hebt om je heen 
geen gezond netwerk, waar leidt dat dan naar toe? 
Een stuk eenzaamheid. Terugval in het oude netwerk 

WERKWIJZE
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gedachten uitwisselen met acteurs en studenten van de MBO 
theaterschool. Dat geldt ook voor de samenwerking met de 
opleiding tot muzikant en producer van het Albeda College 
in Rhoon. Hier ontmoeten onze jongens gepassioneerde 
studenten, die helemaal gaan voor hun droom, hun talenten 
gebruiken en daarvoor goede keuzes maken. We hopen ook 
dat we op deze manier de samenwerking met Erasmus Sport 
kunnen uitbouwen. 

Tot slot denk ik aan de regelmatige bijeenkomsten die we 
hebben met een groepje (oud)werkgevers, die in gesprek gaan 
met onze deelnemers. Dat soort mensen gaan zij later ook weer 
tegenkomen. Hier kunnen zij al wennen aan de manier van 
communiceren die daarbij hoort. Dat bedoel ik met die oefen-
ruimte. Het gaat mij er niet om dat ze aan die gesprekjes direct 
een baan overhouden, maar het gaat erom: hoe praat je met 
die mensen? Wat kun je van ze leren? Wat zijn de sociale codes? 
Dit zijn andere werelden. De gemiddelde deelnemer heeft nog 
nooit echt met zulke mensen gepraat.

Waarom noem je dit ‘vermaatschappelijking’?
Ik weet niet of dit het goede woord is, misschien gaan we het 
nog wel anders noemen. Maar het gaat er om dat deze jongens 
aansluiting gaan vinden bij de maatschappij. Dat er nu bij ons 
mensen vrijwillig langs komen in hun wereld is al bijzonder, 
maar straks moeten zij in hún wereld komen! Anderzijds zoeken 
wij ook draagvlak in de maatschappij. Het is ongelooflijk belang-
rijk dat onze samenleving ook open staat voor mensen die 
willen aanhaken. Er moet ‘geritst’ worden. De DNK-deelnemers 
moeten meegaan in de mainstream van de samenleving. Vanuit 
hun parallelle samenleving moeten ze invoegen op de snelweg 
van de maatschappij. De auto’s op die snelweg moeten even 
inhouden en ze er tussen laten. Dat betekent dat mensen 

en het oude leven. Of daar met één been in blijven 
staan. Dat wil je niet. Je gunt deze jongens gezonde 
contacten. Maar vermaatschappelijking is ook dat ze 
de weg weten te vinden naar hulp. Dat ze weten bij 
wie (of welke instantie) ze kunnen aankloppen als 
er weer een ingewikkelde brief op de deurmat ploft. 
Want daar gaat het mis: ze weten niet wat ze aan 
moeten met zo’n brief en ze schieten in de stress of 
leggen hem weg. En voor je het weet ben je weer 
terug bij af. Onze methodiek schiet nog tekort in het 
concreet toepassen van deze vaardigheden in de 
reële maatschappij.

Kun je iets vertellen over hoe daar in 2016 mee 
gepilot is?
Er zijn verschillende initiatieven ontplooid in dit 
kader. Het idee van de ‘surrogaatoma’s’ paste hier 
bijvoorbeeld in. Daarin werden twee werelden bij 
elkaar gebracht. Ook de uitwisselingen met psycho-
logiestudenten uit Leiden en Rotterdam, of die met 
de middelbare scholieren van het Emmaüs College 
uit Rotterdam vallen hieronder. Hier kwamen ook 
verschillende werelden samen. Hoogopgeleide, 
veelal blanke jongeren die in gesprek gingen over 
allerlei maatschappelijke thema’s met de jongens 
van DNK. Of de excursie naar een melkveebedrijf in 
Fijnaert, waar de boer uitleg gaf over zijn bedrijfsvoe-
ring en manier van leven. 

Maar ik denk met name aan ontmoetingen die een 
plek hebben gekregen in het dagprogramma. We 
hebben een mooie samenwerking met Maas Theater 
& Dans, waar onze deelnemers samenwerken en 
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begrip moeten hebben; het bewustzijn dat ze even die ruimte 
geven. Anders gaat het helemaal nooit lukken.
Daarom hebben we al die mensen ook hier naar binnen 
gehaald afgelopen jaar. Wij vertellen onze deelnemers niet 
alleen over de maatschappij, we brengen die maatschappij ook 
echt binnen! In 2016 hebben we ruim 70 mensen in gesprek 
gebracht met onze deelnemers. Die mensen hebben allemaal 
een ervaring gehad, een eye opener. Ze stonden soms heel ver 
af van deze doelgroep en hebben er nu toch meer oog voor 
gekregen. 

En dat wil je graag meer zien.
Ik denk aan al die mensen die hier vroeger woonden, op Zuid. 
In de Oranjeboomstraat had je notarissen, advocaten, direc-
teuren. Die zijn allemaal weggetrokken. Daardoor is de buurt 
veranderd. De structuur is weg. Zulke mensen zouden eigenlijk 
weer terug moeten komen. Als de succesvolle mensen zich niet 
gaan bemoeien met wijken en doelgroepen als deze, dan wordt 
het heel lastig. En het gaat niet alleen om scholen en institu-
ties en werk, het gaat ook om buren en netwerk en contacten. 
Dat kun je van bovenaf, vanuit de systeemwereld, nauwelijks 
organiseren. Het moet van onderop komen. Er zijn mooie 
voorbeelden, gelukkig, van local heroes die opstaan en met 
initiatieven komen. Dat zijn mooie voorbeelden van vermaat-
schappelijking, wat mij betreft. Maar dat zijn wel langdurige 
processen.

Hoe gaat DNK in 2017 hier verder inhoud aan geven?
We hebben in 2016 een aantal pilots gedaan. Rosa 
is nu verder aan het inventariseren. In de eerste 
helft van 2017 willen we dit echt gaan implemen-
teren. De ervaringen die we tot dan toe opgedaan 
hebben, moeten we verder uitwerken. We hebben 
al geïnvesteerd in een extra FTE en we moeten er 
nu ruimte voor vrij gaan maken in het rooster. Het 
moet in de methodiek geïmplementeerd worden 
en in samenhang gebracht met onze andere acti-
viteiten. De organisatie moet dit gaan omarmen. 
Daarnaast zie ik ook een taak voor ons weggelegd als 
expertisecentrum, dat deze problematiek zichtbaar 
maakt. De samenleving moet gaan snappen dat 
we dit soort vraagstukken nooit oplossen als we 
mensen die er verstand van hebben hier niet mee 
bezig laten zijn. Want het gaat deze jongens niet 
lukken op eigen kracht. Mensen zijn niet in staat 
om hun eenzaamheid op te lossen. Wij kunnen als 
DNK geen vriendschappen organiseren. Het enige 
dat we kunnen doen is invloed uitoefenen op hun 
gedrag en hun denken, op het verbreden van hun 
blik en het bieden van perspectief. Dat is al heel 
wat. En daarnaast moeten ‘geslaagde’ mensen in de 
samenleving zich bewust worden van deze doel-
groep en gaan ritsen. Die bewustwording aanwak-
keren is ook een opdracht voor DNK. En ook dat is 
vermaatschappelijking.

109

153

175
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199

Verblijfstijd per soort uitstroom

Uitval
School
Werk
Zorg
Stage

FIGUUR 4. VERBLIJFSTIJD PER SOORT UITSTROOM
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en zich bewust te worden van hun gedachten, gevoelens 
en emoties. Op toegankelijke wijze worden communicatieve 
vaardigheden onderwezen en getraind. Ook wordt de morele 
ontwikkeling van de deelnemers gestimuleerd. Tot slot worden 
de deelnemers gemotiveerd om in veilige groepen elkaar op 
positieve wijze advies te geven.
Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst 
met positief en pro-sociaal gedrag. Deze methode sluit heel 
mooi aan bij de gedragstraining ‘Veranderen Is Doen’ die de 
DNK-trainers verzorgen. Maar TOPs! zorgt ook voor een duide-
lijke samenhang en gemeenschappelijke taal binnen het hele 
programma. Belangrijk is ook dat er door Stichting 180 een 
vraag is ingediend bij het Nederlands Jeugd Instituut om deze 
methodiek evidence based verklaard te krijgen. Dit is een meer-
waarde voor de methodiek van DNK, waarin TOPS! geïmple-
menteerd zal worden.
Eind 2016 hebben 12 collega’s de opleiding tot TOPs!-trainer 
succesvol afgerond. De komende tijd gaan zij aan de slag met 
uitvoering en inbedding binnen de organisatie. 

TOPS!
TOPs! is een methodiek die ontwikkeld is door 
Stichting 180. 180 is een kennis- en netwerkorgani-
satie die als doel heeft om de positie van jongeren 
en jongvolwassenen te verbeteren. Dit doen zij door 
het aanbieden van gedragsinterventies en ontwik-
kelprogramma’s voor jongeren in jeugdinrichtingen, 
zorginstellingen en het onderwijs, en door het 
aanscherpen van de deskundigheid van profes-
sionals die met jeugd en jongvolwassenen werken. 
Stichting 180 voert de programma’s niet zelf uit, 
maar leidt medewerkers van organisaties die tot haar 
doelgroep behoren op tot gecertificeerde trainers. 
Het TOPs!-programma is een interventie gericht op 
groepen, die jongeren bewust maakt van hun eigen 
denken en doen én hen leert hier verantwoordelijk-
heid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te 
leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een 
positieve oplossing. Op interactieve wijze worden 
zij uitgedaagd om te reflecteren op eigen gedrag 

Een typisch kenmerk van DNK als organisatie is de voortdurende doorontwikkeling van de 
methodiek. Het blijft zoeken en innoveren en dan weer implementeren en finetunen om 
de doelgroep steeds beter te bedienen. Ook in 2016 zijn er verstevigingen en innovaties 
doorgevoerd die moeten bijdragen aan de doelstelling van duurzame transformatie 
van de deelnemers, waardoor zij echt een stabiele plek vinden in de samenleving. In 
grote lijnen blijft de aanpak dezelfde; de vernieuwingen worden geïmplementeerd in de 
veelomvattende DNK-methodiek. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Doorontwikkeling 
van de methodiek

WERKWIJZE
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VERMAATSCHAPPELIJKING
Last but not least komt er nog een belangrijke 
aanvulling in de DNK-methodiek in de vorm van het 
uitwerken en implementeren van een idee waar het 
afgelopen jaar al meerdere keren mee geëxperimen-
teerd is. Dit idee heeft de titel ‘vermaatschappelijking’ 
meegekregen. Onder vermaatschappelijking verstaat 
DNK het meer betrekken van haar deelnemers bij de 
maatschappij – maar ook omgekeerd (zie het inter-
view met Piet Boekhoud, pag. 7). Het doel van DNK 
is altijd geweest dat de deelnemers zodanig veran-
deren, dat ze vanuit de straatcultuur een plek vinden 
in de arbeidscultuur en de burgercultuur en zich daar 
kunnen handhaven. Voor velen van hen is dit echt 
een onbekende wereld. Er zijn in die wereld zoveel 
geschreven en ongeschreven (!) normen, waarden 
en regels waar zij te weinig weet van hebben. Om 
hen hierop voor te bereiden is het heel belangrijk dat 
zij zo snel mogelijk in contact komen met die andere 
wereld. Zo verbreden zij hun blik, leren zij die wereld 
beter kennen en begrijpen, worden ze geconfron-
teerd met andere inzichten en leefwijzen en wordt 
hun perspectief groter. Anderzijds is het belangrijk 
dat de samenleving ook weet heeft van wat zich 
afspeelt op de straten van hun steden en dat er 
meer begrip voor en kennis over jongeren uit deze 
doelgroepen ontstaat. In 2016 zijn deze werelden 
meermaals samengebracht, binnen en buiten DNK. 
Een aantal voorbeelden:
• de samenwerkingen met het Korps Mariniers 

op de Van Ghentkazerne (tweewekelijks), Maas 
Theater en Dans (wekelijks), de Albeda opleiding 
Muzikant/Producer (AMP) in Rhoon (wekelijks) en 
Erasmus Sport (wekelijks);

• maandelijkse ontmoetingen tussen deelnemers 
van DNK en een clubje werkgevers;

• een programmaochtend waarin vwo-studenten 
van het Emmaüs College uit Rotterdam in gesprek 
gingen met deelnemers van DNK;

• een programmaochtend met studenten van de 
Erasmus Universiteit;

• een bezoek aan een zorgboerderij in Rhoon;
• een bezoek aan een melkveebedrijf in Fijnaert.

Hier ontmoetten de deelnemers mensen die anders 
in het leven staan en vond er wederzijdse kennisma-
king en verbreding van wereldbeelden plaats.
De bedoeling is dat dit soort ontmoetingen en 
uitstapjes een vast onderdeel van het programma 
worden en verder worden verdiept en uitgebouwd 
tot een belangrijk en volwaardig onderdeel van de 
DNK-methodiek. 

NAZORG
De nazorg is al langer een aandachtspunt binnen DNK. Al enige 
tijd werd de noodzaak ingezien van het intensiveren hiervan. 
Dat deelnemers succesvol uitstromen naar school of werk 
en dat vasthouden is één ding, maar uit de verhalen die wij 
terugkrijgen blijkt dat zij vervolgens dikwijls nog vastlopen op 
maatschappelijk gebied. Zij proberen hun oude leven achter 
zich te laten, maar dat oude leven behelst ook het grootste 
deel van hun netwerk. In het nieuwe leven dat zij beginnen 
kennen zij maar weinig gezonde contacten. Er komt dus een 
stuk eenzaamheid in hun bestaan, dat de kans op terugval groot 
maakt. Tegelijk komen er nieuwe verantwoordelijkheden op 
hen af. Na hun werk moeten ze, net als ieder ander, zorg dragen 
voor hun administratie (en eventueel gezin). Dat gaat soms 
moeizaam of niet. Hier is extra zorg nodig. Daarom is er geïnves-
teerd in een extra FTE, waarin een nieuwe collega zich volledig 
concentreert op de nazorg. Dat betekent dat zij contact onder-
houdt met de deelnemers die de afgelopen twee jaar succesvol 
zijn uitgestroomd en bij vragen en problemen een doorverwijs-
functie vervult. Op die manier wordt zij de spil in een netwerk 
van instanties waar zij de oud-deelnemers naar kan doorver-
wijzen als er nog wat extra ondersteuning nodig is. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de wijkteams, sociale raadslieden, etc. 

Daarnaast is DNK gestart met een heuse ‘alumni-club’. Bij DNK 
studeer je niet af, maar doorloop je met succes het traject. 
Maar niet zomaar een traject. Veel deelnemers komen van ver. 
Als ze beginnen kampen ze vaak met stress, weinig perspec-
tief, een omgekeerd dag- en nachtritme en andere onge-
zonde gewoonten. In relatief zeer korte tijd wordt hun stress 
gereduceerd, hun problematiek gestabiliseerd en worden ze 
geconfronteerd met zichzelf. Dat is bepaald geen sinecure. En 
daarom is DNK enorm trots op haar oud-deelnemers en geeft 
zij hen graag nog extra aandacht. Daarnaast is het ongelooflijk 
belangrijk om contact te blijven houden. Daar zijn drie redenen 
voor. Ten eerste is het belangrijk dat zij ‘een achterwacht’ blijven 
behouden, voor het moment dat zij alsnog terecht komen in 
stressvolle situaties of een terugval meemaken. Ten tweede 
leert DNK van de ervaringen die zij opdoen na hun uitstroom 
en trekt daar lessen uit voor de invulling van het programma. 
Op die manier blijft de methodiek dicht bij de leefwereld van 
de deelnemers. Ten derde is het de bedoeling hen te betrekken 
als vrijwilligers bij de organisatie. Zo kunnen oud-deelnemers 
ingezet worden voor groepen nieuwe deelnemers, om hen te 
laten vertellen over hun leven vóór en ná DNK. Maar ook voor 
het geven van interviews, beeldmateriaal, etc. Negen oud-deel-
nemers hebben bijvoorbeeld mee gedaan aan een heuse foto-
shoot op DNK. Een professionele fotograaf kwam speciaal naar 
DNK om, belangeloos, een serie portretten te maken van deze 
alumni. Deze portretten zijn vergroot en ingelijst en op de gang 
van DNK opgehangen, als een soort walk of fame, die uitstraalt: 
‘Het is mogelijk. Ik ben trots op mezelf. Als ik het kan, kun jij het 
ook.’ Op deze manier worden oud-deelnemers succesvolle voor-
beelden en rolmodellen voor nieuwe deelnemers. Verder zullen 
er ongeveer drie keer per jaar alumni-bijeenkomsten zijn, waar 
oud-deelnemers verhalen en ervaringen uitwisseln en kunnen 
netwerken. Afgelopen najaar heeft de eerste avond plaatsge-
vonden en die was een succes.
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dagritme, geen programma, geen sociale contacten, geen 
toekomst. Ik zat als het ware opgesloten in huis. Na een jaar ben 
ik naar de kamertraining gegaan. Maar daar ging ik op dezelfde 
manier verder. Ik had een dwangstoornis, die hield mij tegen. 
Ik had veel negatieve gedachten, ik wilde alleen maar slapen. Ik 
was depressief.
Via de kamertraining ben ik bij Youz terecht gekomen en daar-
door ben ik sterker geworden. Daarna ben ik naar DNK gegaan.

Wat vind je goed aan DNK?
Ik vind het goed dat je er certificaten kan halen (ik heb VCA en 
BHV gehaald). Wat ik ook heel goed vind, was dat ik mijn ritme 
weer kon oppakken, na al die jaren. Vooral de eerste weken 
waren moeilijk. Ik kreeg goede ondersteuning door de begelei-
ders van DNK, werd goed gemotiveerd om mijn kans te pakken. 
Zij zeiden steeds: “Dit is je kans en die moet je grijpen! Zo’n kans 
krijg je maar één keer, anders zit je straks weer thuis.”

Hoe kijk je terug op het DNK-programma?
In de groep ben ik een stille jongen. Ik ben een stille kracht. Ik 
reageer niet heel snel. Ik ben niet haantje de voorste. Maar ik 
deed mijn ding. Stage lopen vond ik het leukste. Ik vind het leuk 
om te verven, dan ben je lekker bezig. Het eerste adres waar we 
aan de slag gingen was toevallig het gebouw waar ik zelf woon! 

Wanneer ben je bij DNK gekomen?
Dat was in januari 2016. Ik ben aangemeld via mijn 
begeleider van Firmitas, die heeft mij ingeschreven. 
Firmitas is een kamertrainingscentrum. Daar verblijf ik 
nog steeds. Ik deed daar helemaal niets en liep tegen 
een aantal dingen aan. Ik had psychische problemen 
en kwam niet verder in mijn leven. Daarom heeft 
mijn begeleider mij aangemeld, voor een nieuwe 
kans. Zo ben ik hier terechtgekomen.

Wat was je eerste indruk?
In de eerste week keek ik de kat uit de boom. Ik wist 
niet precies hoe ik het traject moest inschatten. Na 
die week had ik wel door dat ik op een goede plek 
terecht gekomen was. Ik moest wel even ‘inkomen’; 
in de groep, in het programma en in het ritme. Hier-
voor had ik jaren niets gedaan. Ik had mijn middel-
bare school niet afgemaakt. Ik zat in het laatste jaar 
van het speciaal onderwijs. Ik had echter problemen 
met mijn stagebegeleider en toen ben ik helaas vlak 
voor het einde met alles gestopt. Daarna deed ik 
niets meer.
Mijn leven was toen heel saai: slapen, eten, slapen. Ik 
was alleen maar thuis, bij mijn moeder. Ik had geen 

Elders in dit jaarverslag vindt u een interview met een deelnemer die op dit moment 
nog in het programma zit. Maar juist in het kader van belangrijke thema’s als 
‘vermaatschappelijking’ en ‘nazorg’, die in dit verslag zo prominent aan bod komen, is het 
interessant om te luisteren naar oud-deelnemers. Wat heeft DNK hen gebracht en hoe 
gaat het nu met hen? Een gesprek met Poyraz Tokatli (23).

Interview met Poyraz Tokatli

ALUMNUS IN BEELD
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Hoe gaat het op school?
Het jaar is heel snel gegaan. Ik behaalde goede 
resultaten. Nu ben ik bijna klaar. Volgende week heb 
ik een intake voor logistiek medewerker niveau 2 bij 
het Zadkine College!

Hoe vergelijk je de Poyraz van nu met de Poyraz van 
een jaar geleden?
Poyraz van een jaar geleden was niet ambitieus, 
deed niks, had geen plannen voor de toekomst en 
zat op zijn luie gat en was depressief. Poyraz van nu 
wil graag zijn diploma halen en niveau 2 gaan doen 
en dan verder leren. Ik heb motivatie om te leren en 
daarna te werken.

En hoe ziet het leven van Poyraz over vijf jaar er uit?
Dan zie ik mijzelf werken in een logistiek bedrijf, in 
een distributiecentrum. Ik wil dan een baan hebben 
en een goed salaris. En dan wil ik ook graag mijn 
eigen huis. En uiteindelijk het liefst een vrouw en 
kinderen. Maar het begint met diploma’s en een baan.

Je bent nu een ‘DNK-alumnus’ en voor het eerst op 
een bijeenkomst geweest. Wat vind je daarvan?
Ik vind het leuk. Ik wil graag de Alumni-bijeenkom-
sten blijven bezoeken. Het lijkt mij leuk om sociale 
contacten te onderhouden, om oude deelnemers 
weer te zien waar ik mee in de groep heb gezeten 
en te horen hoe het met hen gaat. Ik heb buiten 
DNK weinig tot geen sociale contacten. Vóór DNK 
had ik die helemaal niet. Daarom ben ik blij met de 
alumni-bijeenkomsten!

Dat was bijzonder. Soms deden we ook bijzondere uitstapjes. 
De allerleukste momenten op DNK waren voor mij: met elkaar 
paintballen en naar het strand gaan. Maar ook muziek maken 
op het Albeda College in Rhoon vond ik heel erg leuk.

Terugkijkend ben ik blij dat ik bij DNK ben gekomen. Door DNK 
ben ik op school terecht gekomen. Daar ben ik dankbaar voor. 
Ik heb vertrouwen in de toekomst, veel meer dan hiervoor.

Je zit nu alweer ruim een half jaar op school, op het Albeda 
College aan de Sportlaan. Kun je iets vertellen over het proces 
om daar te komen?
Eerst ging ik vanuit DNK naar een waterplantenbedrijf in 
Bleiswijk. Ik dacht toen nog dat ik direct wilde gaan werken 
en dit was een stage. In het begin liep dat goed, later liep het 
minder, toen ik onenigheid kreeg met een andere deelnemer. 
Toen keerde ik terug naar DNK en besloot ik om naar school te 
gaan. Ik kwam terecht bij Renée. Renée werkt zowel voor DNK 
als voor Albeda Sportlaan. Zij heeft mij uitgenodigd om bij haar 
de toeleiding naar niveau 1 te gaan doen. Zij heeft mij heel 
goed ondersteund. Op DNK kwam ik bij haar in het ‘Uitstroom-
programma School’, waar we toetsen maken en we ons door 
middel van lessen voorbereiden op school. Vanuit daar gingen 
we ook één keer in de week op de Sportlaan kijken en kennis-
maken. Ik vond het spannender om weer naar school te gaan, 
dan naar DNK. Na zoveel jaren niks doen en toch weer in de 
schoolbanken te zitten. En ook om na het speciaal onderwijs 
nu te starten op het MBO. Wat heel prettig was, was dat ik op 
het Albeda weer bij Renée in de klas terecht kwam. Dat was 
wel heel fijn, dat ik al iemand kende. Het hielp mij om vragen te 
stellen en te wennen aan de school. 
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Samenwerking
Het afgelopen jaar heeft DNK opnieuw samengewerkt met een heel aantal mensen en organisaties. Hieronder noemen we 
ze op en aan enkelen geven we daarna wat extra aandacht. 

VASTE PARTNERS
Albeda College
De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans
Gemeente Rotterdam
iHUB
YOUZ (Antes / Bouman GGZ)

GEMEENTE
Cluster M.O. (Maatschappelijke Ontwikkeling)
Directie Veilig
Gebiedscommissies Rotterdam
Jongerenloket
Programma Risicojongeren
Schoon Schip
Sport en Recreatie
Stadsmariniers
Stevige Start

WERK, STAGE & VAKOPLEIDING
Amplair (B.V. Aanbouw)
Contrans Scheepvaart B.V. 
DDD Personeel
DNK-werkgeversplatform
Europe Pallet
Zuir Nederlandse Palletindustrie
Stal pallets
Havensteder
Learn2Work
Roessen & Roessen (Ecoworkx)
Roteb (Ro@Work)
Rotterdamse Taxi Centrale
SchilderSchool
Security Management Groep/City Steward
Vakbroeders (Faber Personeelsdiensten)
Van der Velde Waterplanten
Vetkanaal
Vos Zeildoek en Krimpfolie
Werkgevers Service Punt 
Werkplaats Rotterdam-Zuid
Zpits opleidingen & trainingen

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

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

ZORG & MAATSCHAPPE-
LIJKE HULPVERLENING
ACT-teams
Altra
Bouman Reclassering
Centrum voor Dienstverlening
Homerun (Humanitas DMH)
Horizon
Lucertis
Nico Adriaan Stichting
Opvoedpoli & Care Express
Pameijer 
Palier
Stichting Ayudo
Stichting MEE
Stichting Perspektief
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

JONGERENWERK 
Dock Charlois
PIT 010
Push Jongerenwerk Rozenburg
Stedelijk Team Jongerenwerk
Thuis Op Straat
Zowel Delfshaven

CULTUUR & EDUCATIE
Belasting & Douanemuseum
GGD
Kredietbank
MAAS Theater & Dans
Maritiem Museum
Opleidingsinstituut voor Eerste 
Hulp Heinenoord
Roots & Routes
Wereldmuseum
Zorgboerderij ‘De Buytenhoeve’

SPORT
Cruyff Foundation
Erasmus Sport
Monteiro Gym
Nederlandse Boks Bond
Robey
SBV Excelsior
SC Feyenoord
Sportbureau Tino
Zwemverenging ZRZ Rotterdam

OVERIG
EPEA (European Prison Education Association)
Korps Mariniers
Nederlands Jeugd Instituut
Netherlands Maritime Technology Association
Opzoomeren
Stichting 180
Stichting De Verre Bergen
Stichting Exodus
Strukton Rail Nederland BV
Vereniging Hiswa

BEREIK IN DE STAD
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LEARN2WORK
Learn2Work is een organisatie die in opdracht van de gemeente 
Rotterdam initiatieven ontplooit om onderwijs en arbeidsmarkt 
te verbinden, met name voor jongeren zonder startkwalificatie. 
Zij zoeken naar werkervaringsplekken en begeleiden zowel 
jongeren als bedrijven. Het doel is om duurzame stages te reali-
seren, die uitzicht bieden op werk. Dit sluit heel goed aan bij 
de doelgroep en ambities van DNK. Omdat DNK voortdurend 
op zoek is naar uitbreiding van de mogelijkheden betreffende 
stageplekken en werkplekken, is er in 2016 onderzocht of er 
samenwerking mogelijk is met Learn2Work. Dit heeft geleid tot 
een koppeling met de samenwerking met het Albeda College 
(Sportlaan). Jongens die via DNK naar niveau 1 van het Albeda 
uitstromen, komen daar in een speciaal DNK-klasje terecht. De 
stage die hen daar wordt aangeboden loopt via Learn2Work. 
Eind 2016 zijn er zo twee (oud)DNK-deelnemers aan een stage-
plek geholpen. Ook is een deelnemer op niveau 2 via Learn-
2Work op een BBL-werkplek geplaatst. 

ALBEDA COLLEGE
Op 11 november 2016 hebben DNK en het Albeda College een 
samenwerkingsovereenkomst getekend met het doel beter 
op elkaar aan te sluiten. Rotterdam kent nog steeds een groot 
aantal jongeren met grote (meervoudige) problemen.

Het bieden van kansen aan deze groep jongeren blijft volgens 
het Albeda College en De Nieuwe Kans van groot belang, ook 
wanneer zij zware gedragsproblemen vertonen. De Nieuwe 
Kans heeft de afgelopen jaren een succesvolle methodiek 
ontwikkeld waarbij jongeren middels een ‘uitstroom traject 
richting werk’ naar een baan worden geleid. Het afgelopen jaar 
is er een vergelijkbaar traject ontwikkeld voor jongens die nog 
niet gaan werken, maar eerst een startkwalificatie/opleiding 
willen halen. Kort gezegd houdt dit in dat jongens middels een 
voorspelbaar traject, met succesvolle tussenstapjes4, toewerken 
naar het einddoel en dat er niet alleen een warme overdracht, 

4  Deze werkwijze van ‘succesvolle tussenstapjes’ hanteert DNK niet 
alleen in de uitstroomfase richting school, maar ook in de toeleiding 
naar werk. Het creëren van succesvolle tussenstappen op weg naar 
het einddoel, is gebaseerd op de theorie van de Russische psycho-
loog Lev Vygotski over de ‘zone van de naaste ontwikkeling.’ In het 
jaarverslag van 2015 is aandacht besteed aan deze onderbouwing. 

maar ook nazorg plaatsvindt. Er is ruimte gemaakt 
voor een collega die zich hiermee bezighoudt: Renée 
Groenendijk. Zij werkt als docent bij het Albeda 
College, locatie Sportlaan. Op deze locatie is het 
Startcollege gevestigd. Het Startcollege is er voor 
studenten vanaf 16 jaar die geen vmbo-diploma 
hebben, maar wel graag een vak willen leren, werker-
varing op willen doen en een diploma willen halen. 
Ze volgen een entreeopleiding op mbo-niveau 1 en 
kunnen na één jaar doorstromen naar een mbo-
opleiding op niveau 2 of de arbeidsmarkt. Net als 
DNK heeft ook het Startcollege veel ervaring met 
gedragsproblematiek.

DNK-deelnemers die willen uitstromen naar school, 
komen in de Uitstroomfase terecht bij Renée en 
krijgen van haar les op hun eigen niveau. Een deel 
van deze jongens heeft nog geen startkwalificatie 
en maakt via Renée kennis met het Startcollege. Na 
een intakegesprek gaan zij nog tijdens hun traject 
bij DNK al een keer kijken op de Sportlaan en er 
vervolgens wat lessen volgen, samen met Renée. 
Op deze wijze zijn zij niet alleen voorbereid op het 
volgen van onderwijs, het opnieuw studeren, maar 
worden zij ook voorbereid op de cultuur, de regels 
en de omgangsnormen binnen het onderwijs. En 
als zij daadwerkelijk de stap zetten om te starten 
met niveau één, komen ze daar bij Renée in een 
speciaal gevormde klas terecht. Renée heeft deze 
jongens dus nog een jaar dichtbij zich. De verwach-
ting is dat deze lijn er voor gaat zorgen dat jongens 
minder snel uitvallen. In de overeenkomst is tevens 
opgenomen, dat jongens ieder moment van het 
jaar kunnen instromen en dus niet meer afhankelijk 
zijn van de twee gangbare startmomenten (februari 
en september). Aan de andere kant kunnen door 
de samenwerking studenten van het Albeda, die 
(tijdelijk) niet de reguliere opleiding kunnen volgen, 
doorverwezen worden naar DNK en op die manier 
toch onderwijs krijgen, gecombineerd met een 
aanpak die leidt tot (blijvende) gedragsverande-
ring. Zo bundelen DNK en Albeda hun expertise en 
middelen, met als uiteindelijk doel de kansen voor 
deze doelgroep te vergroten, door het behalen van 
een diploma, met een reële kans voor plaatsing op 
de arbeidsmarkt.

WIJKTEAMS
In 2016 is er nadrukkelijk contact gezocht met de 
wijkteams in Rotterdam. Het is belangrijk dat de 
wijkteams weet hebben van DNK om jongeren, 
die zij tegenkomen en die binnen de doelgroep 
vallen, door te kunnen verwijzen. Andersom is het 
voor DNK ook belangrijk om kennis te hebben van 
de diverse wijkteams in de stad. Dit, met name, om 
uitgestroomde deelnemers die nog extra hulp nodig 
hebben, via de nazorg door te kunnen verwijzen. 
Verschillende vertegenwoordigers van wijkteams zijn 
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afgelopen jaar is er vooral gewerkt aan profilering en onderlinge 
uitwisseling, en in een aantal kleine projectgroepen is gebrain-
stormd over urgente thema’s als zorgmijders, thuisblijvers, 
behandeling achter tralies, schuldhulp en ervaringsdeskun-
digen. Bestuurlijk gezien is stichting iHUB een holding waar-
onder de vier bovengenoemde werkmaatschappijen vallen. De 
Raad van Toezicht van de stichting iHUB houdt toezicht op deze 
werkmaatschappijen.

De Raad van Toezicht schrijft in haar verslag over 2016:
“Horizon, Altra, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans hebben 
elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om meerwaarde 
te creëren voor cliënten en het maken van doorbraken in 
de vernieuwing van zorg en onderwijs, waarbij de cliënt het 
uitgangspunt is. De vier werkmaatschappijen hebben de wens 
om hun krachten op het gebied van innovatie, onderzoek en 
kwaliteit te bundelen in 2016 nader onderzocht. De Raad van 
Toezicht kan zich vinden in de zienswijze dat doorbraken en 
innovaties alleen gerealiseerd kunnen worden wanneer de 
kwaliteit van de zorg en het onderwijs van zeer hoog niveau is. 
Daarvoor moeten de werkmaatschappijen kunnen bouwen op 
uitstekende informatievoorziening, een krachtig innovatieplat-
form en een sterke onderzoeksafdeling. Door de reeds opge-
bouwde expertise samen te voegen komt er meer slagkracht 
en ruimte om te groeien en te innoveren. De schaalgrootte 
maakt het mogelijk om dit tevens te faciliteren en finan-
cieren. Er kunnen op landelijk en regionaal niveau gesprekken 
gevoerd worden over bijvoorbeeld mogelijke veranderingen 
in inspectie- en toetsingskaders. Ook kan de samenwerking 
leiden tot een demping van de effecten van de bezuiniging 
en gemakkelijker toegang geven tot nieuwe opdrachtgevers. 
Door de samenwerking neemt het aantal scholen voor speciaal 
onderwijs onder één koepel behoorlijk toe. Dit biedt moge-
lijkheden tot vernieuwing in het kader van Passend Onderwijs, 
zeker in combinatie met jeugdzorg, waarvoor ruime expertise 
binnen de organisaties aanwezig is. 

In aanloop naar de bestuurlijke fusie heeft een due diligence 
onderzoek plaatsgevonden en een onderzoek naar de cultuur-
verschillen en -overeenkomsten binnen de vier werkmaat-
schappijen. Ook is er goed overleg geweest met de onderne-
mingsraden, medezeggenschapsraden en cliëntenraden. Op 
basis hiervan en de inhoudelijke meerwaarde voor alle partijen 
heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de bestuurlijke fusie.”

langs geweest om kennis te maken en DNK heeft 
ook een presentatie bij een wijkteam op locatie 
verzorgd. Er zijn waardevolle contacten gelegd en 
afspraken gemaakt. Echter, nog lang niet alle teams 
zijn in beeld. Deze zoektocht wordt in 2017 dus 
verder voortgezet.

MAAS THEATER & DANS
In 2016 heeft DNK een heel mooi samenwerkingsver-
band met Maas Theater & Dans uitgebouwd. In het 
DNK-programma krijgen deelnemers toneelles onder 
deskundige begeleiding van acteurs van Maas. De 
deelnemers vinden dat niet altijd leuk of gemakkelijk. 
Het is namelijk een les waarin je je kwetsbaar moet 
opstellen. Anderen kijken naar je. Er wordt geoefend 
met verschillende rollenspellen en met improvi-
satie. Sociale en emotionele vaardigheden worden 
uitgedaagd. Scènes worden stopgezet en besproken 
en opnieuw uitgevoerd. Op deze manier worden de 
deelnemers zich meer bewust van hun gedrag en 
hoe je steeds kunt kiezen voor de manier waarop je 
reageert. Tijdens het spelen is er altijd een gedrags-
trainer van DNK aanwezig, die het proces observeert 
en die feedback geeft aan de deelnemers. De lessen 
zijn verplicht in de Instroomfase en facultatief in de 
Doorstroomfase. In die fase geven de jongens ook 
een echte voorstelling bij Maas aan de Müllerpier. 
Afgelopen najaar gebeurde dat bijvoorbeeld in 
samenwerking met de MBO Theaterschool, onder de 
naam ‘Open Blik Experience’ en het motto ‘Op naar 
de 10.000 banen!’. Er werd een voorstelling opge-
voerd voor een volle zaal van het Maas theater. In 
het publiek zaten o.a. staatssecretaris Jette Klijnsma, 
wethouders, bemiddelaars en andere betrokkenen 
bij arbeidsmarktvraagstukken zoals de Participa-
tiewet en de Banenafspraak en veel werkgevers (van 
VNO-NCW). Twee werelden kwamen hierdoor bij 
elkaar. Op 15 december vond de tweede voorstelling 
samen met Maas en de MBO Theaterschool plaats 
rondom het thema ‘Liefde’. Beide voorstellingen 
waren een groot succes en gaven een boost aan het 
zelfvertrouwen van de deelnemers. Het is de bedoe-
ling dat deze vruchtbare samenwerking in 2017 
gecontinueerd wordt.

iHUB - VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
Op 20 mei werd de start van de samenwerking van 
Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans 
feestelijk ingeluid op de NDSM-werf in Amsterdam. 
Hier werd ook officieel de naam van het samenwer-
kingsverband gelanceerd: iHUB. Een deelnemer van 
DNK vertelde voor een zaal van werknemers van alle 
betrokken organisaties (en daarnaast ook stakehol-
ders als gemeenten, justitie en politie) zijn indrukwek-
kende levensverhaal. iHUB is een plek waar expertise 
en innovatie samenkomen met actuele vragen die 
spelen in de maatschappij op het gebied van jeugd-
hulp, ggz, speciaal onderwijs en wetenschap. Het 
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via de RCT-procedure doorgestuurd, maar zijn direct 
bij DNK aangemeld door verschillende instanties of 
hebben zichzelf aangemeld. Het responspercentage 
van deze deelnemers is ook stabiel: 56% van deze 
DNK deelnemers doet mee aan H.E.T. onderzoek. 
In 2016 liepen ook de vervolgmetingen met goed 
succes door: 75% van de deelnemers blijft meedoen. 
Eind januari 2017 waren 93% van de T1 metingen 
voltooid; 84% van de T2 metingen; en 65% van 
de T3 metingen. Op basis van deze responscijfers 
verwachten we betrouwbare uitspraken te kunnen 
doen over effectiviteit van de interventies en bijvoor-
beeld de voorspellers van uitval. De laatste T3 meting 
wordt naar verwachting in januari 2018 uitgevoerd. 

In november 2016 sloten we ook de inclusie van het 
Hersenonderzoek af toen in totaal 130 deelnemers 
van DNK mee hadden gedaan aan de neurobio-
logische metingen. Bij hen maten we de hersen-
activiteit (door middel van fMRI en EEG) terwijl ze 
verschillende taken uitvoerden. Deze taken bestaan 
o.a. uit het herkennen van emoties, het maken van 
morele beslissingen en het meten van het reactie-
vermogen. Voorts onderzochten we de werking van 
het autonome zenuwstelsel bij de multiprobleem 
jongvolwassenen door metingen van hartslag en 
huidgeleiding. 
In augustus 2016 werd ons dossieronderzoek bij de 
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) afgesloten. 
In totaal onderzochten wij voor 596 multiprobleem 
jongvolwassenen of zij in hun jeugd contact hebben 
gehad met de Raad. Van deze groep waren er 390 
jongvolwassenen met een Raadsdossier (65%). De 
gemiddelde leeftijd van het eerste contact was 13 
jaar. De groep multiprobleem jongvolwassenen 
heeft vooral contact gehad met de Raad vanuit een 
strafrechtelijk kader (50%); ook is er een grote groep 
(38%) bij wie naast een strafrechtelijk onderzoek ook 
een onderzoek naar de thuissituatie is uitgevoerd 
(beschermingsonderzoek). 

2016 IN VOGELVLUCHT
Het jaar 2016 stond in het teken van het afsluiten van de begin-
metingen van H.E.T. 5 onderzoek bij De Nieuwe Kans (DNK) en 
het Jongerenloket, de voortgang van de vervolgmetingen, het 
terugkoppelen van eerste onderzoeksresultaten en een begin 
maken met het uitdenken van plannen voor vervolgonderzoek.

Eerst wat droge cijfers. Half november 2016 sloten we de begin-
meting van H.E.T. onderzoek af met in totaal 681 deelnemers. 
In deze groep zitten 500 RCT-deelnemers, die sinds augustus 
2014 vanuit het Jongerenloket zijn doorgestuurd naar DNK 
(experimentele groep) of naar een van de controle instellingen 
(voornamelijk Challenge Sports of Aan De Slag Met Zorg). Het 
uiteindelijke responspercentage van de RCT was 61%: 6 van de 
10 jongvolwassenen mannen met multiproblematiek die zich 
tussen 2014-2016 meldden bij het Jongerenloket deden mee. 
We zijn hier heel tevreden mee en de eerste cijfers suggereren 
dat de deelnemers aan het onderzoek representatief zijn voor 
de gehele groep Rotterdamse jongvolwassenen met multipro-
blematiek. Er zijn daarnaast in totaal 181 DNK-jongvolwassenen 
die meedoen aan H.E.T. onderzoek. Deze jongeren zijn niet 

5  Hersenen, Effect & Traject

De Academische Werkplaats

PARTNERS
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verschijningsvormen ervan in de jongvolwassenheid. De hierop 
gebaseerde beleidsnotities zullen eind 2017 voor onze samen-
werkingspartners beschikbaar zijn. 
In mei 2016 gaven Piet Boekhoud en Floor Bevaart een presen-
tatie tijdens het Kom over de brug-programma van de Onderwijs 
Research Dagen 2016 met als titel: multiproblematiek in de 
(onderwijs) praktijk. Met het Kom over de brug-programma werd 
een brug geslagen tussen (praktijk) onderzoekers, de praktijk 
zelf en het onderwijsveld. Daarnaast presenteerden Daniel 
de Wolf en Reshmi Marhe in november samen op het EFCAP-
symposium matched care 2016. Dit symposium was specifiek 
gericht op zorg (op maat) tijdens de levensloop van risicojeugd. 
Daniel en Reshmi presenteerden hier hoe DNK invulling geeft 
aan het matched care principe en hoe AW-DNK dit onderzoekt. 
AW-DNK is daarnaast in 2016 druk bezig geweest met het 
maken van onderzoeksplannen voor de toekomst. AW-DNK 
ambieert een langlopend vervolg te geven aan H.E.T. onder-
zoek (dat nu loopt tot eind 2017) waarbij de multiprobleem 
jongvolwassenen in Rotterdam ook met een longitudinale 
onderzoeksopzet gevolgd worden. In 2016 vond daarom veel 
overleg plaats met Stichting De Verre Bergen, De Nieuwe Kans, 
de Gemeente Rotterdam, collega onderzoekers en zorginstel-
lingen, dat in 2017 gecontinueerd wordt. 

SAMENWERKING MET DE NIEUWE KANS
In 2016 werd er tweemaal een H.E.T.-werkbijeen-
komst georganiseerd voor de staf van De Nieuwe 
Kans en van Stichting De Verre Bergen. Het doel van 
deze werkbijeenkomsten was onze samenwerkings-
partners op de hoogte stellen van de voortgang 
per deelonderzoek. Daarnaast werd er gezamenlijk 
nagedacht over de uitdagingen die elk onderzoek 
met zich meebrengt. De eerste bijeenkomst in juli 
stond in het teken van het Effectonderzoek. Een 
belangrijk thema tijdens deze werkbijeenkomst 
was het nadenken over hoe we naast alle weten-
schappelijke onderzoeksgegevens ook de kennis 
delen die we opdeden over het (zorg)systeem waar 
multiprobleem jongvolwassenen zich in bevinden. 
De tweede bijeenkomst in oktober stond in het 
teken van Trajectonderzoek. Voor dit onderzoek 
wordt nauw samengewerkt met verschillende 
instanties zoals De Raad voor de Kinderbescherming 
(RvdK) en Reclassering Nederland. Het Traject-
onderzoek zal belangrijke aanknopingspunten 
opleveren met betrekking tot de ontstaansgeschie-
denis van (multi)problematiek en de verschillende 

FIGUUR 5. REDENEN NIET GESTART
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afgezakt naar VMBO-T. Die heb ik wel afgemaakt en 
daarna heb ik geprobeerd de Havo te doen, maar 
die heb ik niet afgemaakt. Toen ben ik gaan werken. 
Ik werkte in een drukkerij/reprowinkel. Ik stond daar 
achter de balie, adviseerde klanten, maakte prijsaf-
spraken en deed marketingachtige dingen.

Helaas ging dit bedrijf failliet. Daarna heb ik een paar 
jaar deur-aan-deur verkoop gedaan voor goede 
doelen. Ik was er goed in, maar vond het niet leuk. 
Ook dat bedrijf werd opgedoekt en daardoor raakte 
ik mijn huis kwijt. Dat gaf flinke stress. 

Daarna kwam je dus via het Jongerenloket en H.E.T. 
Onderzoek bij De Nieuwe Kans terecht. Wat was je 
eerste indruk?
Ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten. 
Ik was behoorlijk sceptisch, maar dat ben ik al snel 
met nieuwe dingen. In ieder geval had ik er totaal 
geen zin in. Maar het viel mee. Ik vond de sfeer wel 
relaxed en kwam in een leuke groep terecht. Ik vond 
de programmaonderdelen over het algemeen ook 
wel interessant. Ik had vrij snel door dat ik aan mijzelf 
kon werken binnen het programma, op een manier 
die paste bij mijn eigen wensen en niveau. Dus al vrij 
snel vond ik toch wel dat ik goed terecht gekomen 
was. Ik zie De Nieuwe Kans nu als mijn laatste kans.

Welke elementen uit het programma spreken jou met 
name aan en wat vind je minder sterk?
Wat ik heel sterk vind, is dat jullie willen zien dat 
de deelnemers gemotiveerd zijn om het traject te 

Ewoud, kun je vertellen hoe je bij De Nieuwe Kans terecht bent 
gekomen?
Vorig jaar was een lastig jaar voor me. Ik raakte mijn baan kwijt. 
Doordat ik geen inkomen meer had raakte ik ook mijn huis 
kwijt. Na een kort verblijf bij een vriend ben ik toen weer bij 
mijn moeder gaan wonen. Ik was depressief en blowde veel. 
Om toch een inkomen te hebben ben ik een uitkering gaan 
aanvragen. Het Jongerenloket heeft me toen via ‘H.E.T. Onder-
zoek’ (van de Academische Werkplaats bij DNK, zie pag., red.) 
doorverwezen naar De Nieuwe Kans.

Had je naast je inkomensvraag nog een andere specifieke 
hulpvraag?
Ik had geen andere hulpvraag. Ik had het idee dat ik totaal 
niet begrepen werd bij het Jongerenloket en was verbaasd 
dat ik naar DNK werd doorverwezen. Ze vertelden me over de 
verschillende mogelijkheden na het traject, zoals werken in de 
asbest. Maar ik wil helemaal niet de asbest in. Ik dacht dat DNK 
onder mijn niveau zou zijn. 

Achteraf denk ik dat mijn drugsverleden een rol heeft gespeeld. 
Daar heb ik ze namelijk over verteld. Ik heb gedurende mijn 
middelbare schooltijd veel geblowd en een heftige cocaï-
neverslaving gehad. Daar heb ik drie maanden voor in een 
kliniek gezeten. Dat hebben ze misschien meegenomen in 
hun oordeel. Bovendien voelde ik mij depressief. Verder heb ik 
ADHD, wat ervoor zorgde dat ik dingen op zijn beloop liet als ik 
het even niet meer overzag. 

Heeft je drugsgebruik geleid tot problemen op school?
Dat klopt inderdaad. Ik ben begonnen op Atheneum en toen 
ben ik gaan blowen en drugs gaan gebruiken. Daardoor ben ik 

Interview met 
Ewoud van Zessen
In ieder jaarverslag laten we ook (oud-)deelnemers aan 
het woord om hen een stem te geven en de lezer zich 
een beeld te laten vormen van de bijzondere doelgroep 
van De Nieuwe Kans. Dit keer een interview met Ewoud 
van Zessen (24), die in ieder geval qua uiterlijk al wat 
afwijkt van de gemiddelde deelnemer. Geen piercings, 
tatoeages of trainingspak bij Ewoud, maar een keurige 
trui met overhemd. Toch is dat nu ook weer niet zó uitzonderlijk: het is een uiteenlopend 
gezelschap dat zich op jaarbasis aanmeldt bij De Nieuwe Kans. In de methodiek wordt 
daar ook rekening mee gehouden, zo wordt ook geïllustreerd in dit verhaal.

DEELNEMER IN BEELD
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Hoe zien de komende weken er dan uit voor jou?
De komende tijd focus ik zwaar op mijn 21plus toets. Het is 
makkelijker voor mij om me bij DNK voor te bereiden dan thuis. 
Hier is er meer een lesomgeving, meer toezicht en begelei-
ding en minder afleiding. Ik doe verder mee met zwemmen 
en/of theater, om toch wat variatie te houden. Maar structuur 
is belangrijk voor mij, in verband met mijn ADHD. Het is fijn 
dat er hier een gedragstrainer is die zelf ook ADHD heeft. Hij 
begrijpt dus hoe het is om dat te hebben en hoe je daar mee 
kunt omgaan. Hij wijst mij op kleine dingen, die mij helpen. 
Daarnaast heeft mijn maatschappelijk werker bij DNK me 
geholpen een aantal praktische zaken op een rij te krijgen. Dat 
is ook belangrijk, want dat geeft mij overzicht en rust. Ik heb 
het gevoel dat ik het leven weer aankan. Verder ben ik naar een 
psycholoog gegaan die mij geholpen heeft om zaken uit het 
verleden een plek te geven, zoals het overlijden van mijn vader. 

Daarnaast ben ik met mijn coach bezig te kijken of ik 1 of 2 
weken vrijwilligerswerk kan gaan doen. Dat staat mooi op mijn 
CV, maar ik vind het ook goed om iets voor anderen te doen. Ik 
vind het leuk om iets met mensen te doen. En ik wil iets terug 
doen voor de maatschappij. Ik ben er altijd op tegen geweest 
om een uitkering aan te vragen. Door de omstandigheden 
gedwongen moest ik wel. Nu ben ik er heel blij mee, maar ik wil 
graag ook een steentje bij kunnen dragen aan de maatschappij. 
Dat heeft mij ook meer het gevoel dat ik er echt recht op heb.

Hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit?
Ik hoop dat ik tegen die tijd klaar ben met mijn opleiding en dat 
ik dan voor de klas sta. Ik hoop dat ik dan weer een eigen, fijne 
woning heb. Tsja, gewoon huisje, boompje, beestje; mijn zaken 
op een rijtje hebben. 

En je drugsgebruik?
Ik blow nog wel, maar niet elke dag. Sinds een paar maanden 
alleen in het weekend. Ongeveer rond dezelfde tijd dat ik bij 
DNK kwam, ging ik minder blowen. Dat ik bij mijn moeder 
ging wonen speelde ook een rol. Blowen zit tussen je oren. Het 
is in de eerste plaats een geestelijke verslaving. Ik kan nu de 
discipline opbrengen om te zeggen: “Nu doe ik het niet, want 
ik moet morgen fris zijn”. Vroeger dacht ik daar niet bij na. Ik 
blowde elke dag. Niet voor of tijdens werk, maar wel daarna. 
Maar het gaat je in de weg zitten, want je slaapritme wordt er 
anders van. Je bent ’s ochtends nog moe van de blow van de 
avond daarvoor. Toen ik stopte was dat dan ook wel even lastig 
met betrekking tot mijn slaapritme (ik kwam niet in slaap), maar 
na een week had ik dat doorbroken. Nu heb ik dat niet meer, 
ik blow alleen nog in het weekend. Met cocaïne heb ik hele-
maal gebroken. Het hele punt is: vroeger liet ik me heel snel 
meeslepen door anderen, nu doe ik dat niet meer. Ik kan nu 
‘nee’ zeggen. Ik kom uit voor mijn eigen mening en ik ben heel 
duidelijk in wat ik wel of niet wil.

Al met al…
Al met al ben ik blij dat ik bij De Nieuwe Kans terecht ben 
gekomen en zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet!

doorlopen. Via allerlei kleine onderdelen testen jullie 
de motivatie, bijvoorbeeld het werken bij de pallet-
boer of de training bij het Korps Mariniers. Dat vind 
ik mooi, want verandering moet uit jezelf komen. 
Als iemand niet wíl veranderen, gaat het ook nooit 
gebeuren.
Verder vind ik het personeel ook erg betrokken. Dat 
gevoel krijg je hier wel, dat de mensen het belangrijk 
vinden wat er met je gebeurt en ook echt achter je 
staan, als jij je zelf ook positief opstelt.

Wat betreft het programma zelf: sommige onder-
delen vind ik goed, bij andere vraag ik af me af wat 
het nut ervan is? ‘Veranderen = doen’ (gedragstrai-
ning, red.) is voor sommige deelnemers heel nuttig, 
voor mij had het vrij weinig nut. Ik vind het goed 
dat deelnemers geconfronteerd worden met hun 
karakter. Het vak Burgerschap vind ik goed; wat meer 
maatschappelijk besef is handig voor veel jongens 
die hier zitten. Bij sport en muziek zag ik voor mezelf 
geen toegevoegde waarde. Ik zag er het nut niet van 
in. Sommigen vinden het leuk, maar anderen hebben 
er niks mee. De vakken Nederlands en wiskunde zou 
ik nog meer inpassen in het programma. Ik denk dat 
daar wel behoefte aan is. Ik zie veel jongens waarvan 
de Nederlandse taal niet goed is. Het is belangrijk dat 
ze ABN leren spreken.

Toch vind je dat je goed terecht bent gekomen. Wat 
heeft DNK jou dan tot nu toe gebracht?
Het allerbelangrijkste is dat ik het vertrouwen in 
mezelf heb teruggekregen. Renée, een van de 
docenten deed een aantal tests met mij. Naar aanlei-
ding daarvan overtuigde ze mij dat ik nog steeds slim 
genoeg ben om alsnog een studie op te pakken. Ze 
vroeg wat ik het allerliefste zou doen. Ik antwoorde 
dat ik het liefst leraar geschiedenis zou worden. Toen 
vroeg ze waarom ik daar dan niet voor ging. Andere 
medewerkers hebben dat gelijk opgepakt. Ik kreeg 
een programma op maat en alle ruimte en steun om 
me voor te bereiden op een 21plus toets, waarmee 
ik alsnog naar het hbo kan. Deze steun heeft mij erg 
geholpen en mij een positiever zelfbeeld opgeleverd.

Ik zou dus zeggen dat het DNK-programma mij 
niet veel heeft gebracht. Totdat ik mijn eigen 
programma kreeg. Ik besef dat andere jongens wel 
het programma nodig hebben. Maar de ruimte die ik 
gekregen heb, dat had ik niet verwacht en ik ben er 
heel erg blij mee. Ik heb ook begrepen dat dat past 
bij de visie van DNK: dat er naast het groepswerk 
heel veel aandacht is voor het individu en dat er 
maatwerk geleverd wordt. Er zijn veel verschillende 
mogelijkheden, ongeacht je niveau. Dat vind ik heel 
mooi. Ik ben ervan overtuigd dat ik de 21plus toets 
ga halen. Ik ben me stevig aan het voorbereiden. Ik 
ben er elke dag.
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INZICHT IN TRAJECT DEELNEMERS MET CRIMINEEL 
VERLEDEN
De beschikking vraagt om inzicht met betrekking tot jongeren 
met een crimineel verleden gedurende hun traject bij DNK: in 
de instroom, doorstroom en uitstroom. Aangezien de over-
grote meerderheid van DNK-deelnemers een verleden heeft 
van contacten met justitie, gesloten inrichtingen en (jeugd)
detentie, is de aanpak hiervan geïntegreerd in de methodiek. 

Met de jeugdinrichtingen zoals ‘de Hartelborgt’, ‘Teylingereind’ 
en ‘Den Hey-Acker’ is contact. Momenteel is de reclassering in 
Rotterdam één van de grootste verwijzers naar DNK en worden 
daar op individueel niveau werkafspraken meegemaakt. Zo 
kunnen jongeren die vastzitten, maar op het punt staan vrij 
te komen, vanuit de justitiële inrichting al starten met een 
traject met DNK. Ook zijn er jongens bij DNK die een enkelband 
dragen. 

Over het verloop van het traject van deze deelnemers wordt 
afgestemd met en gerapporteerd aan de reclassering. De inzet 
van de deelnemer kan op deze wijze zowel positieve als nega-
tieve consequenties voor hem hebben. 

De eerste weken bij DNK zijn vaak cruciaal. Daarin wordt 
de motivatie getest en getracht aan te wakkeren. In het 
programma zet DNK ook enkele ‘ervaringsdeskundigen’ in: 
collega’s die zelf een delinquent verleden hebben en zo goed 
kunnen aansluiten bij de belevingswereld van deze jongeren.

Plan ex-gedetineerden en meiden

DNK VOOR MEIDEN
DNK heeft van de gemeente de opdracht gekregen 
om een plan te ontwikkelen voor de doelgroep 
‘meiden’. Het gaat dan om meiden die dezelfde 
kenmerken vertonen als de huidige doelgroep van 
DNK (leeftijd, Rotterdam, multiproblem, etc.). 

Het afgelopen jaar heeft DNK zich georiënteerd op 
deze vraag. Er zijn gesprekken geweest met diverse 
partijen waaronder onze partners binnen iHUB en de 
gemeente Rotterdam, specifiek het Jongerenloket 
en de Academische Werkplaats) om de behoefte te 
peilen en zicht te krijgen op de aard en omvang van 
doelgroep en problematiek. 

Ook is er informatie ingezameld en nagedacht over 
de vraag of het beter zou zijn om jongens en meiden 
op één en dezelfde plek een traject aan te bieden, of 
deze doelgroepen gescheiden te houden.

De doelgroep bleek substantieel groot (bron: 
AW-DNK) en uit de literatuur en aanbevelingen van 
andere organisaties kwam naar voren dat het beter 
zou zijn om beide doelgroepen te scheiden. 
De aanbeveling van DNK zou dan ook zijn dat er 
op afzienbare termijn een apart traject voor jonge 
vrouwen binnen het Rotterdamse voorzieningen-
landschap wordt opgezet. Hiervoor moet externe 
financiering worden gezocht.

DNK wil graag meedenken in het helpen opzetten 
van een dergelijke voorziening.

In de beschikking voor 2016 heeft de gemeente aan DNK verschillende opdrachten 
meegegeven. Hieronder leest u beknopt hoe DNK daar afgelopen jaar werk van heeft 
gemaakt.

TABEL 1. INSTROOM VANUIT JUSTITIEEL KADER
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Forensisch ACT jeugd, Palier 2 2 4 2 1 1 0 0
Hartelborgt 2 6 2 0 1 0 0 0

Jeugdreclassering 6 1 1 0 0 0 0 1

Penitentiair Startpunt, Ministerie VenJ 1 0 2 1 0 0 0 0
Reclassering 12 1 0 0 0 0 0 0

23 10 9 3 2 1 0 1

OPDRACHT GEMEENTE
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en op bezoek bij een melkveehouderij in Fijnaert

Highlights 2016 in foto’s

Kennismaken met het platteland: appels plukken in Rhoon...

HIGHLIGHTS
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Twee spetterende optredens in samenwerking met MAAS Theater & Dans 
voor een zeer divers publiek waaronder staatssecretaris Jetta Kleinsma

Bikkelen bij het Korps Mariniers op de Van Ghent Kazerne
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Medewerkers en deelnemers sportief aan de slag  
bij Poldersport in de Kwakel

De eerste alumni bijeenkomst in de kantine van DNK
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Uitstroomfeestje: deelnemers die succesvol uitstromen 

naar werk of school krijgen een getuigschrift en een feestje

Schaatsen op de ijsbaan:  voor het eerst van je leven op de ijzers staan!
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interventies richten zich op het versterken van de eigen kracht 
van de jongeren in de leefgebieden school & werk, (zelfstandig) 
wonen en sociaal netwerk en vrije tijd. De trajectbegeleider 
begeleidt niet alleen de jongere, maar is ook de schakel tussen 
en het aanspreekpunt voor opleiders, werkgevers en andere 
betrokkenen bij de jongere.
Heel belangrijk is de intensieve, persoonlijke begeleiding die 
iedere jongere krijgt. Het programma wordt uitgevoerd door 
gecertificeerde begeleiders en is opgenomen in de databank 
effectieve jeugd interventies.

Dit laatste is belangrijk, omdat het de ambitie van DNK is om in 
2017 te beginnen met de voorbereidingen voor het indienen 
van de methodiek bij het Nederlands Jeugd Instituut. Daarom 
is het van belang dat elementen uit het programma evidence 
based zijn verklaard.

UITSTROOM NAAR STAGE EN WERK
De doorontwikkeling van de methodiek moet leiden tot minder 
uitval en meer succesvolle uitstroom. Tegelijkertijd blijft het 
vinden van passend werk voor deelnemers van De Nieuwe Kans 
een knelpunt. DNK moet daarom in gesprek met werkgevers 
over de combinatie opleiding en werk/stages. Dit kunnen ook 
BBL plaatsen zijn. DNK wil een breed netwerk van werkgevers 
zodat er meer jongeren geplaatst kunnen worden en er voor de 
jongere meer keuze is, voor een betere match met zijn inte-
resse. DNK gaat in 2017 verder met het zoeken naar mogelijk-
heden voor netwerkpartners om te kunnen bijdragen aan de 

METHODIEK
Als het gaat om de methodiek worden er in 2017 
nieuwe elementen geïmplementeerd. De mede-
werkers zijn opgeleid om de training ‘TOPs!’ te gaan 
geven, nu moet deze daadwerkelijk als een rode 
draad door het DNK-programma heen gaan lopen. 
Het idee van ‘vermaatschappelijking’ moet, na de 
experimenten uit 2016, nu verder uitgebouwd gaan 
worden en vaste vorm gaan krijgen. 

Daarnaast zal er in het voorjaar van 2017 nóg een 
training van Stichting 180 geïmplementeerd gaan 
worden, namelijk ‘Aan De Slag’. Waar ‘TOPs!’ sterk 
gericht is op de groep, heeft ‘Aan De Slag’ de focus 
veel meer op het individu en is het specifiek gericht 
op duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt. Beide 
interventies zullen naast elkaar geïntegreerd worden 
in de methodiek. ‘Aan De Slag’ is een combinatie 
van maatwerk voor iedere jongere en intensieve 
persoonlijke begeleiding, aangevuld met specifieke 
interventies. Iedere jongere krijgt een persoonlijk 
werkprogramma, toegespitst op zijn of haar situ-
atie en mogelijkheden. Op basis van risico-analyse 
wordt een persoonlijke diagnose gesteld, waarna 
ook motivatie en leerstijl worden meegenomen in 
het opstellen van het programma. De interventies 
moeten aansluiten bij de motivatie en de intellec-
tuele en praktische vaardigheden van de jongere. De 

In 2017 hoopt DNK weer nieuwe slagen te maken als het gaat om succesvolle uitstroom, 
voortgaande verbetering van de methodiek en verbreding van het netwerk.

De blik vooruit

2017
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STEM NAMENS DE DOELGROEP
In een tijd van nationale (2017) en gemeentelijke 
(2018) verkiezingen wil DNK graag een stem geven 
aan haar doelgroep. Dikwijls wordt deze stem niet 
gehoord in het debat. DNK ziet het als haar taak om 
de verhalen van haar deelnemers te vertellen en zo 
bekend te maken bij een breder publiek. Maar ook 
ziet zij het als haar opdracht om politici en beleid-
smakers te bedienen met kennis over deze specifieke 
doelgroep. DNK wil meer begrip kweken voor deze 
jongvolwassenen aan de rand van de samenleving 
en mensen aanzetten tot het nadenken over oplos-
singen voor de problematiek die daarmee samen-
hangt. DNK wil in de komende jaren meer en meer 
bekend komen te staan als een expertisecentrum op 
dit gebied. 

uitstroom van jongeren naar werk of een perspectiefvolle stage 
(een stage met een grote kans op een arbeidscontract). Deze 
stage kan opvolgend zijn na het traject bij DNK, maar kan ook 
eerder starten. 

NAZORG
Daarnaast moet de nazorg verder door ontwikkelen. Het doel 
is beter zicht te houden op de deelnemers, die nu vaak snel 
onvindbaar zijn na hun vertrek en hen te ondersteunen als het 
gaat om hun zelfredzaamheid. 

JONGE VADERS
In 2016 hebben er gesprekken plaatsgevonden met het 
programma ‘Stevige Start’ van de gemeente Rotterdam. Deze 
gesprekken gingen over de rol van vaders die een traject 
volgen bij DNK. In 2017 zal DNK, in overleg met de projectleider 
van Stevige Start, verder uitwerken hoe zij vaders die een traject 
bij DNK volgen, kunnen ondersteunen in hun rol van vader en 
zullen afspraken gemaakt worden over de uitvoering van deze 
ondersteuning. 

ZELFREDZAAMHEIDSMATRIX
DNK doet meer voor jongeren dan alleen toeleiden naar werk, 
stage, school en/of zorg. Bij jongeren die niet succesvol het 
traject afmaken en tussentijds uitvallen, kunnen positieve 
veranderingen hebben plaatsgevonden. Dit kan inzichtelijk 
gemaakt worden door op bepaalde momenten de zelfredzaam-
heidsmatrix (ZRM) in te vullen. In 2017 zal daarom de ZRM, in 
samenwerking met het Jongerenloket en de afdeling Jeugd van 
de gemeente Rotterdam, geïmplementeerd worden bij DNK.
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De samenstelling van 
het team en het bestuur
In 2016 waren werkzaam voor De Nieuwe Kans:

3 maatschappelijk werkers
3 gedragstrainers
5 docenten
1 medewerker instroom
3 medewerkers uitstroom
1 medewerker nazorg
1 facilitair medewerker 
1 kok
1 office manager
2 ICT medewerkers
1 projectmedewerker
1 beleidsmedewerker
5 stagiaires
1 psychiatrisch verpleegkundige (extern)
1 psycholoog (extern)
1 psychiater (extern)
1 teamleider

Directie
Hans du Prie, bestuurder iHUB
Sander Glaser, bestuurder DNK, lid bestuurscollege iHUB
Piet Boekhoud, directeur DNK

Raad van Advies
Dhr. H.W.I. Bol
Dhr. W. Büdgen
Dhr. R.O. Prins

Raad van Toezicht iHUB
Mevr. D.M.C. Pronk, voorzitter
Dhr. F.C. Bakker, vicevoorzitter
Mevr. T.M.W.A. van den Hurk, lid
Dhr. J.W. Jurg, lid
Dhr. J. Kweekel, lid
Dhr. P.H. van der Laan, lid
Mevr. P. Laseur, lid
Dhr. V.G. Smink, lid

TEAM DNK
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Tabel 1

Diefstal bij DNK 3

Door naar taaltraject 1

Ernstig verslaafd, wil geen hulp 1

Geen motivatie 2

Heeft traject al een keer doorlopen 2

Houding en aanwezigheid 2

Houding en gedrag 3

Houdt zich niet aan de afspraken 45

In detentie 1

Kunnen we niet aan werk krijgen 1

Leeftijd 1

Medische reden 2

Niet bereikbaar 34

Niet meer gekomen 2

Staat niet open voor verandering 3

Te weinig aanwezig 10

Traject past niet bij hem 10

Verdenking van oplichting, traject beeindigd 3

Werkt zwart 1

127

Diefstal bĳ DNK
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TABEL 2. REDENEN UITVAL PER FASE
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Diefstal bij DNK 2 1 3
Door naar taaltraject 1 1
Ernstig verslaafd, wil geen hulp 1 1
Geen motivatie 1 1 2
Heeft traject al een keer doorlopen 2 2
Houding en aanwezigheid 2 2
Houding en gedrag 2 1 3
Houdt zich niet aan de afspraken 17 5 6 3 1 12 1 45
In detentie 1 1
Kunnen we niet aan werk krijgen 1 1
Leeftijd 1 1
Medische reden 1 1 2
Niet bereikbaar 9 1 4 2 5 1 3 34
Niet meer gekomen 2 2
Staat niet open voor verandering 2 1 3
Te weinig aanwezig 6 1 2 1 10
Traject past niet bij hem 7 1 2 10
Verdenking van oplichting, traject beeindigd 2 1 3
Werkt zwart 1 1

57 2 12 12 10 1 28 5 127

FIGUUR 6. REDENEN UITVAL

BIJLAGE 1
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TABEL 3. OVERZICHT VERWIJZERS EN RESULTAAT
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Academische Werkplaats 6 2 4 2 1 1
Albeda college 8 6 2 1
ASVZ 2 1 1 1
Ayudo woonbeleiding 2 2 1
Bavo europoort 1 1
Bouman GGZ 4 4 2 1
Buurtwerker 2 2 2
Centrum voor Dienstverlening 2 1 1
Educatief centrum trivium lindehof 3 3 2 1
Firmitas 1 1 1
Flexus Jeugdplein 1 1 1
Forensisch ACT jeugd, Palier 2 1 1 1 1
Futuro 3 1 2 2
Hartelborgt 2 1 2
Horizon 2 2 2
Huisarts 1 1 1
Jeugd beschermer 2 2 1 1
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 1 1
Jeugdprofs 1 1
Jeugdreclassering 6 3 5 2 1
JeugdwerkNederland 1 1
Job coach,woonbegeleider 1 1
Jongerencoach 3 1 4 1 2 1
Jongerenloket 146 59 89 63 8 26 17 6
Jongleren 7 3 4 1 1
Leerplichtbeambte 5 3 3 1
Leger des Heils 7 3 4 2 1
Paulus Kerk 1 1 1 1
Penitentiair Startpunt, min. v veiligheid en justitie 1 1 1
Pleysier College transvaal 1 1
Radar uitvoering Back on Track 1 1
Reclassering 12 4 6 1 1
Stichting Seedzzorg 1 1 3
Wijkteam Feijenoord 2 1 1 1
Wijkteam Bergpolder,listkwartier 1 1
Wijkteam beverwaard 1 1
Wijkteam Prinseland 2 2 1 1
William Schikker Groep 5 3 2 1
Youz 11 5 6 3 1 1 2
Zadkine 1 1
Zelfmelder 109 37 67 33 8 5 1
Zuidwester 1 1 20
Totaal 372 143 228 125 31 55 28 8

BIJLAGE 2
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TABEL 4. HISTORISCH OVERZICHT VERWIJZERS 

2014 2015 2016
Academische Werkplaats 6

Albeda College 1 3 8

ASVZ 3 1 2
Auris College Rotterdam VSO 
cluster 2 school

1 1

Ayudo woonbeleiding 2
Bavo Europoort 1
Bouman GGZ 1 1 4
Buurtwerker 2
Casemanager P.I. 2
Centrum voor Dienstverlening 2 2
Den HeyAcker (JJI Breda) 1
Dock 2
Educatief Centrum Trivium 
Lindehof

3

Firmitas 1
Flexus Jeugdplein 2 1
Forensisch ACT jeugd, Palier 8 8 2
Foyer CVD 1
Futuro 1 3
Diversen 5 1
Gemeente Rotterdam Charlois 1
Hartelborgt 2 2
Horizon 2 2
Huisarts 1
Humanitas 1
Jeugdbeschermer 2 2
Jeugdbescherming Rotterdam 
Rijnmond

1

Jeugd Plus Jeugd 1
Jeugdprofs 1
Jeugdreclassering 4 6
Jeugdwerk Nederland 1
JIT jongerenbegeleidster 1
Job coach, woonbegeleider 1
Jongerencoach 5 3
Jongerenloket 108 198 146
Jongleren 7
Klassenbegeleidster Zadkine  
Start College

1

Leerplichtbeambte 2 5
Leger des Heils 3 2 7
Lucertis 4
Mee Rotterdam 2
Olympia College 1
Pameijer 1
Paulus Kerk 1

2014 2015 2016
Penitentiair Startpunt,  
Ministerie VenJ

1 1

Pleysier College transvaal 1
Pit 010 1 1
Politie 3 1
Potenco 1
Radar uitvoering Back on Track 3 3 1
Reclassering 21 19 12
Riag Rijnmond 1
Schoolloopbaan 1
Stage docent VSO 1
Stedelijk Team Jongerenwerk 2
Stichting Seedzzorg 1
Tweede Jeugd 2
UWV 2 1
Wijkschool Feijenoord 2
Wijkschool Noord 1
Wijkteam Bergpolder,listkwartier 1
Wijkteam Bloemhof 1
Wijkteam Beverwaard 1 1
Wijkteam Feijenoord 2
Wijkteam Prinseland 2
William Schikker Groep 4 6 5
Youz 7 6 11
Zadkine 1 1
Zelfmelder 132 95 109
Zelfmelder (via Albeda) 2
Zuidwester 1 1
Totaal 329 380 372
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ACCOUNTANTSVERKLARING
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