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VISIE 
Stichting ‘De Nieuwe Kans’ (DNK)  ziet zichzelf als een 
transformatiecentrum met als doel om multiproblem 
jongvolwassenen te helpen om opnieuw te participeren 
in de maatschappij door ze te ondersteunen bij het 
duurzaam veranderen van hun denken, gevoelens, gedrag 
en contacten 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 2017 IN CIJFERS

TRAJECTEN 
In totaal zijn in 2017 307 potentiële deelnemers aangemeld, 
waarvan er 185 gestart zijn met een traject bij De Nieuwe Kans. 
Daarnaast zaten er op 1 januari 2017 nog 67 deelnemers in het 
traject die al in het voorgaande jaar waren gestart. 

UITVAL 
In 2017 hebben 99 deelnemers hun traject bij De Nieuwe Kans 
niet afgerond. 

UITSTROOM 
In 2017 zijn 101 deelnemers vanuit De Nieuwe Kans succesvol 
uitgestroomd. Hiervan zijn 45 deelnemers uitgestroomd naar 
werk, 11 deelnemers naar een stageplaats, 21 naar school en 

24 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 2018 stonden we met 
168 deelnemers in contact vanuit de nazorg. Deze 
jongeren worden gemonitord en ontvangen hulp 
naar behoefte.

TOELICHTING
Toelichting bij deze cijfers zijn te vinden in onderha-
vige jaarrapportage.

Bij DNK proberen de medewerkers de deelne-
mende jongeren te ondersteunen in de gang naar 
een ander leven. Het doel is transformatie, veran-
dering. Van overleven naar leven, van chaos naar 
stabiliteit, van criminaliteit naar goed burgerschap 
en van straatcultuur naar arbeidsidentiteit. Dat 
is ook wat deelnemers vaak zelf aangeven: ‘Ik wil 
veranderen.’ 
Met dat andere leven bedoelt DNK: verantwoor-
delijkheid nemen voor je eigen gedrag en een 
stabiele positie verwerven in de maatschappij. 
Daaronder wordt verstaan: het duurzaam 
aanpakken van de behoeften (needs); zelfredzaam 
zijn en het werken aan perspectief door de gang 
naar onderwijs, werk of zorg. 

DNK stelt dat het veranderen van gedrag te maken 
heeft met enerzijds anders denken en anderzijds 
anders doen. Naast gezond denken en gezond 
gedrag zijn gezonde gevoelens en gezonde 
contacten wezenlijke onderdelen van een goed 
transformatieproces. Deze vier aspecten zijn 

geïmplementeerd binnen de DNK-metho-
diek om tot transformatie te komen.

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

Belangrijke uitgangspunten voor DNK bij 
haar missie zijn: een individuele aanpak, 
een holistisch mensbeeld en (daarbij 
aansluitend) een integrale aanpak. 

DNK neemt in haar missie het werken aan 
‘4 G’s’ als speerpunt:
• Gezonde gevoelens
• Gezond denken
• Gezond gedrag
• Gezonde conatcten
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18-27 jaar. De basis hiervoor is gelegd. We zijn druk in gesprek 
met meerdere partijen om dit nog verder uit te bouwen, te 
innoveren en te professionaliseren.

Naast de successen, wil ik ook stilstaan bij de niet-successen. Zo 
was er afgelopen jaar een oud-deelnemer op wie een poging 
tot liquidatie werd ondernomen. Hij is blijvend gehandicapt. 
Succesvol uitstromen en je plek in de maatschappij vinden is 
één ding, maar het verleden kan je blijven achtervolgen. Het 
ging namelijk om een oude rekening. En dan was er de deel-
nemer die doodgeschoten is in de Beverwaard. Deze twee 
zaken tonen maar aan hoe belangrijk het is om in contact te 
blijven, hoe complex de problematiek kan zijn en hoe weerbar-
stig de realiteit is.

Dat vraagt het maximale van de werknemers waar ik mij verant-
woordelijk voor voel. Met diep respect heb ik de afgelopen 
jaren gekeken naar de struggle van mijn collega’s; hoe ze elke 
dag weer met de hardheid en de zwaarte van de doelgroep 

Met veel genoegen kijk ik terug op de afgelopen 
jaren. Er is ontzettend veel gebeurd. Vanuit een 
pioniersfase komend, heeft DNK een voortdurende 
groei gekend. De pioniersfase hebben we definitief 
achter ons gelaten. Mijn collega Piet Boekhoud heeft 
sterk de nadruk gelegd op de ontwikkeling van een 
goed pedagogisch klimaat en de lijnen naar werk en 
onderwijs, en met succes. Zelf heb ik ervoor geijverd 
om een financieel gezond bedrijf te creëeren en 
vervolgens achter te laten en ik kan, in alle beschei-
denheid, ook zeggen dat dat gelukt is. Met de exper-
tise van Krijnie Schotel en Art-Jan van Cappellen, die 
mij opvolgen, kan er vanuit deze gezonde situatie 
gewerkt worden aan verdere groei. 

Het is belangrijk dat er de komende jaren gefocust 
wordt op hoe we de nazorg vormgeven en aan de 
aansluiting van onze deelnemers bij de maatschappij 
(waarvoor wij bij DNK de term ‘vermaatschappelij-
king’ gebruiken). Dit is een heel complex onderwerp, 
dat we de komende tijd verder willen ontwikkelen, 
samen met partners als De Verre Bergen, het Albeda 
College en het Scheepvaart en Transport College.

Ook wil ik de organisatie Everyday Heroes / Partici-
patie Certificaat hier melden. Zij hebben het in 2017 
mede mogelijk gemaakt dat onze deelnemers meer 
kansen kregen op de arbeidsmarkt. Dit willen wij 
graag continueren in 2018. 

Onze ambitie is nog steeds om hét expertisecentrum 
te zijn in Rotterdam voor kwetsbare jongeren met 
ingewikkelde problematiek, en wel in de leeftijd van 

Voor u een nieuw jaarverslag van De 
Nieuwe Kans. Dit jaar alweer voor 
de tiende keer! Tegelijk is dit het 
laatste verslag van mij als directeur-
bestuurder van DNK. Per 1 april zal ik 
vertrekken en mij richten op nieuwe 
uitdagingen. 

Continuïteit  
& afscheid

VERSLAG VAN DE DIRECTIE
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nu een arbeidscontract van drie jaar en woont hij 
zelfstandig. Terecht is hij zo trots als een pauw. Maar 
ik vraag mij af, hoe kunnen wij als maatschappij 
een kind 22 pleeggezinnen hebben laten zien? 
Wie houdt van deze jongen en wie mag van hem 
houden?

Ik eindig met een dankwoord. In de eerste plaats is 
dat gericht aan de deelnemers, die altijd vertrouwen 
in ons hebben gehad. Zij vertrouwen ons in een heel 
kwetsbare fase in hun leven, ze vertrouwen ons met 
hun pijn en verdriet. Daarnaast wil ik mijn collega’s 
bedanken, die altijd met volle energie de meest 
moeilijke vragen te lijf gingen. Zij maakten mij iedere 
dag weer trots op het feit dat ik leiding mocht geven 
aan zo’n mooie club. En ik wil alle partners bedanken 
voor de samenwerking: de gemeente, de raad van 
advies, de Academische Werkplaats, De Verre Bergen, 
iHUB en vele andere partners. U ziet ze genoemd in 
dit jaarverslag.

Ik wens mijn opvolgers heel veel succes. Ik heb er alle 
vertrouwen in! 

Sander Glaser

omgaan en iedere keer weer de creativiteit en energie 
opbrengen om zaken op te pakken.

Ik wil besluiten met een persoonlijke noot. Het afgelopen jaar 
ben ik op meerdere locaties geweest binnen iHUB, locaties 
waar zeer complexe vraagstukken spelen rond kinderen, rond 
gezinnen. Ook daar zag ik, net als op DNK, met zoveel moti-
vatie, enthousiasme en bevlogenheid de medewerkers bezig. 
Maar ik luisterde ook naar hun vragen, hun zorg. Hoe moet 
het met deze jongere nu verder? Wat is de toekomst voor 
deze jongeren? Hoe ontwikkelt de maatschappij zich? Deze 
combinatie van gedrevenheid en zorg raakt mij iedere keer 
weer. Het zijn ervaringen die mij nederig maken. Het heeft mij 
gemotiveerd om mij nóg meer in te zetten voor mijn mensen. 
Het samengaan van de verschillende organisaties binnen iHUB 
moet leiden tot besparingen en efficiëntie die een verbete-
ringsslag betekenen voor het uitvoerend personeel, zodat zij 
zich nog meer kunnen focussen op dat waar ze goed in zijn. En 
dat komt juist de doelgroep ten goede.

Wat mij ook geraakt heeft zijn de verhalen van de individuele 
jongeren, zoals ik ze de afgelopen jaren heb leren kennen. Zo 
hadden wij dit jaar een deelnemer, die zijn kinder- en tiener-
jaren in 22 pleeggezinnen heeft doorgebracht. Hij heeft in zijn 
jonge leven honderden hulpverleners gezien. Dankzij zijn eigen 
inzet, maar ook dankzij de inzet van DNK en anderen, heeft hij 
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Figuur 1. Succesvolle uitstroom 2017
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Waar Sander zich met name richtte op de bedrijfsvoering en 
de verbinding met iHUB, nam Piet vooral het inhoudelijke en 
strategische deel op zijn schouders. Onder leiding van Piet zijn 
er een aantal grote inhoudelijke innovaties doorgevoerd bij 
DNK. Denk hierbij aan de verbetering van de weg naar werk 
(‘het werktraject’), de convenanten met Youz en het Albeda 
Collega om de wegen naar zorg en onderwijs te versterken 
en te verduurzamen, de focus op vermaatschappelijking en 
de implementatie van TOPs! en Aan De Slag, om er enkele te 
noemen. Meer nog dan dat, zorgde Piet voor de ontwikkeling 
van een eigen gedachtengoed en taalveld bij DNK. Zijn visie 
deelde hij ook de strategische partners van DNK. Zijn focus lag 
daarbij steeds op wat goed was voor de doelgroep en deelne-
mers van DNK. Typerend was bijvoorbeeld, dat hij steeds weer 
pleitte voor het dienstbaar maken van ‘de systeemwereld’ aan 
‘de leefwereld’ van de jongeren waar het om gaat. Hij introdu-
ceerde de ideeën van de Russische ontwikkelingspsycholoog 
Lev Vygotski bij de medewerkers van DNK. Diens theorie van de 
‘zone van de nabije ontwikkeling’ leidde tot het verder verfijnen 
van de methodiek, waarbij het uitstippelen van een heldere 
en voorspelbare lijn, middels bereikbare tussenstapjes en 
succesmomenten een leidend motief werd.

Ook ijverde Piet ervoor dat DNK een waardengedreven orga-
nisatie werd en onderscheidde hij de waarden stabiliteit, 
verantwoordelijkheid, veiligheid en duurzaamheid, en vatte 
hij de werkwijze van DNK samen met de twee woorden ‘warm 

Na zijn loopbaan bij het Albeda Collega en het 
Rotterdams Offensief (waarvan de bekende ‘Wijk-
scholen’ een onderdeel waren), heeft Piet de laatste 
vijf jaar van zijn loopbaan gefunctioneerd als direc-
teur van De Nieuwe Kans. Bijzonder, want in 2007 
stond hij aan de wieg van De Nieuwe Kans. Samen 
met huidig vicepremier Hugo de Jonge (destijds 
werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van het 
CDA) en Els Toxopeus (toenmalig adviseur risicojon-
geren bij het Albeda College) heeft Piet, die toen 
voorzitter was van het College van Bestuur van het 
Albeda, het ontwerp geschetst van een interventie 
die zich richtte op jongeren die uitvielen uit het 
onderwijs en op grote achterstand kwamen in de 
maatschappij. De Nieuwe Kans startte onder de vleu-
gels van het Albeda als kleinschalige interventie in 
‘de Koepels’ aan de Maas, op een steenworp afstand 
van de grote Albeda locatie aan de Rosestraat. 

Els Toxopeus werd directeur, begon pionierend en 
leidde DNK naar een verzelfstandiging (2011). In 2012 
vroeg zij aan Piet of hij voor twee dagen in de week 
mee wilde draaien als adviseur, om de snelle ontwik-
keling van DNK zo goed mogelijk te kunnen sturen. 
Toen Els in 2013 met pensioen ging, heeft zij Piet en 
Sander Glaser gevraagd om het stokje van haar over 
te nemen. 

Op donderdag 21 december 2017 nam oprichter en directeur Piet Boekhoud afscheid 
van De Nieuwe Kans. Het betekende tegelijk het afsluiten van zijn carrière en het begin 
van zijn pensioen.

Afscheid van Piet Boekhoud

AFSCHEID
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voor een mooiere stad, die kansen blijft bieden voor 
mensen die om de één of andere reden niet meer 
meedoen of dreigen uit te vallen.

gedisciplineerd’. En DNK is ook daadwerkelijk steeds meer een 
organisatie geworden die je qua aanpak zo kunt benoemen.

Een stokpaardje van Piet was vermaatschappelijking. De 
tweedeling van de maatschappij (en dan met name in zijn 
geliefde stad Rotterdam) ging hem aan het hart. Voortdurend 
benadrukte hij dat deelnemers enerzijds moesten invoegen 
in de maatschappij (waarvoor transformatie nodig is: werken 
aan gezonde gedachten, gezonde gevoelens, gezond gedrag 
en gezonde contacten), maar dat anderzijds de maatschappij 
moeite moest doen om deze jongeren te laten invoegen 
(ritsen). In het vorige jaarverslag staat een uitgebreid interview 
met Piet over zijn visie op vermaatschappelijking.

Onder zijn inspirerende leiding, samen met Sander, heeft DNK 
zich verder ontwikkeld tot een professionele, gepassioneerde 
en groeiende organisatie. We zijn Piet Boekhoud zeer dankbaar 
voor zijn grote inzet en bezielende leiding en wensen hem veel 
plezier nu hij een stap terug doet. Piet kennende, zal hij niet 
achter de geraniums gaan zitten, maar zich blijven inzetten 
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Krijnie: We trekken we nauw samen op en we zullen de taken 
verdelen als het gaat om naar buiten optreden.
Art-Jan: DNK ken ik uiteraard goed, maar de rol van directeur 
is nieuw voor mij. Ik voel mij gesteund door een bestuurder die 
beschikbaar is, die heel veel ervaring heeft, die meekijkt met de 
kwartaalrapportages en financiële verantwoording. 
Krijnie: Dat maakt het een krachtig geheel.
Art-Jan: Krijnie, je kent DNK dus al een tijdje. Ik ben wel 
benieuwd naar wat nu jouw beeld is van DNK? 
Krijnie: Ik heb DNK leren kennen en waarderen als een organi-
satie met een typisch Rotterdamse mentaliteit: niet lullen maar 
poetsen. De medewerkers zijn enorm gedreven en betrokken, 
ze gaan echt voor de deelnemers. 
Art-Jan: Je komt niet zomaar aanwaaien, je hebt wel een idee 
wat hier gebeurt en wat er moet gebeuren.
Krijnie: Zeker. Wat ik mooi vind, is dat naast die enorm gedre-
venheid, er langzamerhand onder leiding van Piet en Sander 
een iets meer procesmatige en bedrijfsmatige kant benadrukt 
is. De financiën zijn op orde. Er is veel werk gemaakt van de 
aantallen; de instoom, de succesvolle uitstroom en de beschrij-
ving van de methodiek.
Als ik verder nadenk over de eigenheid van DNK, dan is dat in 
de eerste plaats de specifieke doelgroep, maar ook de positie in 
de stad. Het is heel speciaal om voor die doelgroep gevraagd te 
worden. DNK blijft daardoor buiten ‘het gevecht’ met betrekking 
tot de aanbestedingen. Dat is in deze tijd een bijzonderheid. 
Dat betekent echt dat je iets speciaals doet, namelijk de exper-
tise die is opgebouwd als het gaat om die moeilijk bereikbare 
doelgroep aan de onderkant van de samenleving. Bij Horizon 
hebben wij ook te maken met ‘moeilijke’ kinderen en tieners, 
maar ‘DNK-jongeren’ zijn al veel eerder afgehaakt. Wat ik mooi 
vind is dat er hier iets staat, dat volledig is afgestemd op hun 
vraag en leefwereld en dat DNK kan doen waarvan zij denkt dat 
goed is voor de deelnemers, zonder belemmeringen van een 
inspectie of een heel strak kwaliteitskader. Dat betekent niet dat 
we geen kwaliteit moeten leveren, maar we mogen ons eigen 
kwaliteitskader maken. We hebben de ruimte gekregen om 

Krijnie, Art-Jan is een vertrouwd gezicht bij DNK. 
Voor veel lezers van het jaarverslag ben jij misschien 
minder bekend. Kun je kort iets over jezelf vertellen?
Krijnie: Vanaf 1 april ben ik bestuurder van 
De Nieuwe Kans. Momenteel ben ik directeur-
bestuurder van Horizon. Dat blijf ik ook, maar 
minimaal één dag per week zal ik op DNK zijn. DNK 
en Horizon kennen elkaar al langere tijd, omdat we 
nauw aan elkaar verbonden zijn. Twee jaar geleden 
is dat verzilverd en zijn beide organisaties partner 
bij iHUB, samen met Altra en de Opvoedpoli. We zijn 
oude bekenden. Het voelt dus niet heel vreemd en 
nieuw om hier binnen te stappen. Daarnaast heb ik 
mij mijn hele carrière beziggehouden met behan-
delen, begeleiden, trainen van kinderen, tieners, 
jongeren en volwassenen met hele ingewikkelde 
problematiek, binnen allerlei leefgebieden. Dat sluit 
dus prima aan.

Hoe gaan jullie de taken verdelen straks? 
Art-Jan: Ik ben straks verantwoordelijk voor de 
dagelijkse aansturing van DNK. Als teamleider was 
ik verantwoordelijk voor het primaire proces, nu 
word ik dat voor de algehele organisatie. Ik ben blij 
dat we in de persoon van Karola Zevenbergen een 
nieuwe teamleider hebben gevonden. Zij zal per 1 
maart mijn huidige taken overnemen. Krijnie neemt 
als bestuurder DNK de eindverantwoordelijkheid 
op zich. Ik ga als directeur Rotterdam in, om verbin-
dingen te zoeken voor de deelnemers van DNK, en 
om samen met oude en nieuwe samenwerkings-
partners en de gemeente kansen te creëren voor 
deze doelgroep. Op de momenten waarop meer 
politiek-strategisch overleg nodig is, zal Krijnie mij 
ondersteunen.

In 2018 vindt er een belangrijke verandering plaats bij DNK: er treedt een nieuw 
leiderschapstrio aan. Piet Boekhoud heeft afscheid genomen in december 2017, Sander 
Glaser zal dat doen per 1 april 2018. De huidige teamleider, Art-Jan van Cappellen doet 
een stap naar voren en wordt directeur. Krijnie Schotel wordt bestuurder van DNK. Karola 
Zevenbergen zal Art-Jan opvolgen als teamleider. Voor het jaarverslag hadden we een 
interview met de nieuwe directie, Krijnie en Art-Jan, dat al snel de vorm aannam van een 
geanimeerd tweegesprek. 

Interview met Krijnie Schotel 
en Art-Jan van Cappellen

INTERVIEW
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Krijnie: Ik wil nog even stilstaan bij de verbinding 
met iHUB. Daar kan nog veel actiever gezocht 
worden naar synergie. DNK heeft een enorme 
eigen kleur binnen iHUB. Dat is waardevol en die 
gaan we behouden, maar desalniettemin is het 
interessant om te kijken naar waar we van elkaar 
kunnen leren, elkaar aanvullen, in relatie tot het 
aanbod aan jongeren. Naar mijn idee hebben we 
nog onvoldoende verbinding met elkaar gemaakt. 
De doelgroep 18- en 18+ vloeit in elkaar over. Die 
moet dichter bij elkaar komen, daarin kunnen we 
elkaar ondersteunen, trajecten smeden. Daar is echt 
win-win te behalen. Dat zie ik ook wel als mijn missie 
en uitdaging voor de komende tijd.
Uiteindelijk gaat het in de eerste plaats om deze 
doelgroep, deze kwetsbare jonge mensen. Daarom 
moeten we voortdurend bezig zijn met bestendigen, 
met het op orde houden van de randvoorwaarden, 
met de kwaliteit die we leveren. We moeten de 
duurzaamheid in het oog houden, dat is de erfenis 
die Piet ons nalaat: vermaatschappelijking, de nazorg. 
Dat blijven de speerpunten voor de komende jaren!

de interventie zelf te ontwikkelen en door te ontwikkelen en 
die op te schrijven. Uiteraard moeten we daar vervolgens aan 
voldoen. Maar hierdoor is DNK in staat om op maat, aansluitend 
op leefwereld van de doelgroep, iets te maken en voortdurend 
te innoveren. Dat is bijna uniek aan het worden in Nederland.
Art-Jan: Het is logisch dat er wel gevraagd wordt om die 
methodiek te valideren bij het Nederlands Jeugdinstituut. Ook 
wordt er van ons verwacht dat we een target halen. Dat zijn 
de kaders en dat is het speelveld. Vanuit die bijzondere positie 
moeten wij blijven verzilveren. 
Krijnie: Dat is dus geen appeltje-eitje. Je moet je blijven 
ontwikkelen. Blijven leren van dat wat je doet en de resultaten 
die je haalt en vervolgens doorgroeien. Tegelijkertijd moet 
je ook om je heen blijven kijken in de stad. Misschien zijn de 
lessen die we leren bij DNK en is de interventie die we ontwik-
keld hebben ook wel goed voor doelgroepen die tegen DNK 
‘aanhangen’. Denk aan jongens die in een justitieel kader 
zitten, denk aan Schoon Schip, of bijvoorbeeld jongeren die bij 
School2Care of bij het Educatief Centrum 18 jaar zijn geworden 
en toch nog niet succesvol kunnen uitstromen.
Art-Jan: Dat zou een toekomstbeeld kunnen zijn, dat we vanuit 
de basis van DNK interventies creëren, voor jongens die net niet 
passen in het programma. Dus eerst de diagnostische intake bij 
DNK en vervolgens naar een traject-op-maat. Dat we zo goed 
en zo snel mogelijk toe leiden naar een interventie die past. 
Volgens mij is dit de brede uitdaging voor Rotterdam en de 
verschillende interventies, waar DNK graag aan wil meewerken. 

Vlnr: Krijnie Schotel, Art-Jan van Cappellen, Karola Zevenbergen



8 Stichting De Nieuwe Kans – Jaarverslag 2017

In de eerste les wordt ze meteen duidelijk gemaakt waar het bij 
DNK om draait: verandering van gedrag. Roy houdt de deel-
nemers voor: jij bent de chauffeur van je eigen leven. Dat je bij 
DNK bent gekomen, betekent dat je op een rotonde terecht 
bent gekomen (Roy maakt er met een knipoog Roytonde van 
en de deelnemers vinden dit altijd geweldig). Je zult een afslag 
moeten gaan kiezen, om op je bestemming te komen. Die 
bestemming, namelijk een stabiele plek in de samenleving, dat 

is het doel. Dikwijls komt dat als een verrassing voor de nieuwe 
deelnemers, omdat de meesten denken in termen van ‘een 
traject afmaken’, ‘dagbesteding’, ‘een certificaat halen zodat ik 
kan werken’. Lang niet iedereen is gemotiveerd om kritisch naar 
zichzelf te kijken en te veranderen. En als iemand intrinsiek niet 
wíl veranderen, dan kunnen de medewerkers van DNK nog zo 
deskundig zijn en de methodiek nog zo goed onderbouwd, 
maar dan gaat het niet werken. Vandaar dat in eerste vier weken 
in het programma de focus ligt op vier zaken:

1.  Het leren kennen van de deelnemer. Om bij de metafoor 
van een rijdende auto blijven wordt dit naar de deelnemers 
toe vertaald met ‘we gaan een APK’ doen. In de methodiek 
van DNK staat hier: ‘diagnostische intake’. Het programma is er 
die eerste weken daarom helemaal op ingericht om de deel-
nemers te leren kennen. Zo zijn er teambuildingsactiviteiten 
en wordt hun gedrag geobserveerd tijdens lessen en trai-
ningen. Er worden testen gedaan op het gebied van taal en 
rekenen, algemene kennis, conditie en sociale vaardigheden. 
Ook wordt er direct in de eerste week een Zelfredzaamheids-
matrix afgenomen, die inzicht biedt in de zelfredzaamheid 
op leefgebieden als inkomen, werk & opleiding, tijdsbeste-
ding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, 
lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden 
bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, 

‘Dit is de jungle!’ Tien nieuwe deelnemers zitten op 
maandagochtend in de ‘Blauwe Zaal’ van DNK, de 
plek waar iedere twee weken een nieuwe groep 
jongemannen start. Aan het woord is Roy en na 
‘Welkom bij DNK, goed dat jullie er zijn!’, is dit de 
eerste zin die hij zegt. Hij wijst op een imposante 
foto van de skyline van Rotterdam en vervolgt: ‘Hier 
moeten jullie overleven. Maar dit is ook de maat-
schappij. Daar wil je je plek vinden om goed te leven. 
Alleen: de maatschappij gaat jullie niet accepteren 
met het gedrag dat jullie vertonen.’ De toon is gezet. 
Het is gelijk duidelijk: er is een realiteit (de samenle-
ving), een droom (een eigen, stabiele plek vinden in 
die samenleving) en een obstakel (probleemgedrag). 
Verandering brengen in dat laatste, dat is het doel 
van DNK. En dat vereist zelfinzicht en motivatie.

De deelnemers van DNK zijn vogels van zeer divers 
pluimage. Ze zijn afkomstig uit verschillende etnische 
achtergronden (gemiddeld lopen er dagelijks bij 
DNK tussen de zeven en tien verschillende culturen 
rond), hebben verschillende geloofsovertuigingen 
en verschillen in opleidingsniveau, intelligentie en 
vaardigheden. Eén ding hebben ze echter allemaal 
gemeen: een verleden waarin de zaken dusdanig 
zijn misgelopen, dat ze nu bij DNK terecht zijn 
gekomen. Bijna allen hebben problemen op het 
gebied van praktische zaken: huisvesting, inkomen, 
schulden. Bijna allen zijn ze ook beschadigd in hun 
jeugd, hebben ze te maken gehad met verlies, 
geweld, hulpverlening. En bijna allemaal vertonen ze 
gedragsproblematiek, die ervoor gezorgd heeft dat 
ze geen opleiding hebben afgerond.

De start bij DNK:  
over startbijeenkomsten, 
APK, teambuilding en  
een motivatiebeer

Aanmelding: 371 (2016) vs 307 (2017)
Niet gestart: 143 (2016) vs 214 (2107)
Instroom: 227 (2016) vs  185 (2017)
Uitval: 127 (2016) vs 99 (2017)
Werk: 55 (2016) vs 45 (2017)
School: 32 (2016) vs 21 (2017
Zorg: 30 (2016) vs 24 (2017)
Stage: 8 (2016) vs 11 (2017)

Top vijf aanmeldingen van 2014 t/m 2017:
Jongerenloket (548)
Zelfmelders (418)
Reclassering (76)
Youz (34)
Albeda / Leger des Heils (27)
Totaal aantal aanmeldingen over deze vier jaar: 1393.

DOELGROEP
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is er geen ruimte voor focus op zichzelf en het 
programma. De maatschappelijk werkers bij DNK 
gaan dan ook onmiddellijk aan de slag met het in 
kaart brengen van de problemen en het opstellen 
van een plan van aanpak. Als een deelnemer het 
gevoel heeft dat hij ondersteund wordt en de 

tijdsbesteding, ouderschapsvaardigheden, maatschappelijke 
participatie en justitie.

2. Stabilisatie van praktische problematiek. Als iemand in 
zijn hoofd alleen maar bezig is met de stress van schuldeisers 
en deurwaarders, of de vraag waar hij vanavond slaapt, dan 

MEIDENPILOT
In eerdere jaarverslagen werd al vermeld dat de gemeente Rotterdam in gesprek is geweest met DNK over een traject 
voor meiden tussen de 18 en 27 jaar. Op eigen initiatief is DNK in het najaar van 2017 een pilot gestart, waarbij meiden 
tot het programma werden toegelaten. Deze pilot zal in 2018 niet gecontinueerd worden.

Cijfers meisjes 2017
• In 2017 totaal 26 meisjes aangemeld.
• Totaal 30 aanmeldingen, waarvan 4 meisjes 2 keer aangemeld
• 8 meisjes aangemeld voor sept, allen niet gestart, hiervan na augustus opnieuw aangemeld
• 14 meisjes niet gestart (waarvan 4 zich nog een keer aangemeld hebben)
• 12 meisjes begonnen in de instroom
• 2 meisjes uitstroom naar Werk
• 2 meisjes uitstroom naar Zorg (maar zitten nu nog in programma)
• 2 meisjes uitgevallen
• 5 meisjes stonden eind 2017 nog op aanmelden
• 7 meisjes zaten eind 2017 nog in programma.

46

38

24

Verblijftijden in dagen
Meisjes 2017

Werk

Zorg

Uitval
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Verblijftijden in dagen
Meisjes 2017
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Zorg

Uitval
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Budget Solutions Bewindvoerderskantoor
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Palier FACT jeugdteam
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Youz

Zelfmelder
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Verwijzers meisjes 2017

Figuur 4. Verblijftijden in dagen van meisjes in 2017

Figuur 5. Verwijzers meisjes in 2017
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4. Het empoweren van de motivatie. Juist in deze eerste 
fase is het heel erg belangrijk om de motivatie als die er niet 
is, te doen ontluiken en als die er wel is, deze verder aan te 
wakkeren. Een vonkje kan genoeg zijn om een brand te laten 
ontstaan. Factoren die daar aan bij dragen zijn het delen van 
succesverhalen van oud-deelnemers, het zelf laten ervaren 
van succesjes (bijv. bij het Korps Mariniers), motiverende 
gespreksvoering en positieve peer pressure door middel van 
teambuiding. Ook het positieve pedagogische klimaat bij 
DNK draagt hier aan bij.

CIJFERS/CONCLUSIE
Gelet op de cijfers betreffende succesvolle uitstroom, dan valt 
op dat er in 2017 minder deelnemers succesvol zijn uitge-
stroomd dan het jaar daarvoor (101 (2017) vs 125 (2016)). De 
oorzaak hiervan ligt bij tegenvallende instroomcijfers over 2017 
(185 (2017) vs 227(2016)). Relatief gezien is de uitstroom echter 
wél verbeterd. Er zijn namelijk minder deelnemers uitgevallen. 
Geconcludeerd kan worden dat de effectiviteit van de inter-
ventie dus hoger lag in 2017 en dat de methodiek resultaat 
oplevert, maar dat er gewerkt moet worden aan de instroom-
kant. Overigens was in het najaar alweer een lichte stijging van 
het aantal aanmeldingen te zien.

ergste druk van zijn schouders valt, zal het het 
beter lukken om zijn aandacht op het traject te 
vestigen.

3. Het testen van de motivatie. Zoals gezegd, als 
een deelnemer niet intrinsiek gemotiveerd is om 
te veranderen, dan is de kans dat hij het traject 
positief afrondt gering. Daarom wordt de motivatie 
getest (met name door te letten op gedrag en 
houding tijdens het programma, op tijd komen en 
bijzondere activiteiten als stage en de ochtenden 
bij het Korps Mariniers) en besproken. In één van 
de lessen wordt een foto getoond van een beer 
die achter een vluchtende wielrenner aanrent. Dat 
roept de vraag op: wat motiveert jou? Waarom 
ben jij bij DNK? Als die vragen aan de deelnemers 
gesteld worden, wie voor hen de beer is, reageren 
ze vrijwel altijd eerlijk: ‘Jongerenloket’, ‘mijn 
moeder’, ‘reclassering’, ‘mijn vriendin’, ‘mijn kind’, 
‘ikzelf’. Diegenen die ‘moeten’, zijn logischerwijs 
vaak het minst gemotiveerd voor het programma. 
De zelfmelders zijn het meest gemotiveerd. 

Kenmerken risicojongeren:
• Ze kennen veel risicofactoren die de overhand hebben;
• ze hebben te maken hebben met een opeenstapeling van problemen op de gebieden school, werk, zorg en 

veiligheid;
• ze vormen een risico vormen voor de gemeenschap doordat ze overlast en criminaliteit veroorzaken;
• ze lopen een (of dreigen) een risico (te) lopen voor zichzelf en hun eigen toekomst; 
• ze leveren geen substantiële bijdrage aan onze stad, maar doen een groot beroep op gemeenschapsgeld; 
• ze krijgen geen passende zorg en ondersteuning of mijden deze;
• ze krijgen onvoldoende passende steun uit de reguliere aanpak.

Deze kenmerken worden door de gemeente Rotterdam onderscheiden in het actieprogramma ‘Elke Jongere 
Telt’: http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202016/jeugd/
Programmaplan_Elke%20jongeren%20telt_%20web_maart2016_DEF.pdf

Inclusiecriteria DNK:
• Man
• 18-27
• Ingeschreven in GBA Rotterdam
• Multiproblematiek
• In staat om deel te nemen aan het programma
Exclusiecriteria DNK:
• Vrouw
• Jonger dan 18, ouder dan 27
• Niet ingeschreven in GBA Rotterdam
• Enkelvoudige problematiek
• Niet in staat om deel te nemen aan het programma 

(ernstige psychiatrische problematiek, zware versla-
ving (harddrugs), te laag IQ, te gebrekkige beheersing 
van de Nederlandse taal)



Jaarverslag 2017 – Stichting De Nieuwe Kans 11

ontstond. Het mooie aan deze ontmoetingen was 
dat dergelijke gesprekken normaal gesproken zelden 
of nooit gevoerd zouden worden. Er ontstond een 
brug tussen twee werelden. Verder hebben deelne-
mers van DNK meegewerkt aan het verhaal van de 
stad, waarbij zij in gesprek gingen met medewerkers 
van de gemeente over hun visie op de stad in de 
toekomst1.

Naast deze ontmoetingen zijn er nieuwe, vaste 
workshops in het programma ingevoegd. Zo werden 
(en worden) er voorlichtingen gegeven over agressie 
in het openbaar vervoer door medewerkers van NS 
en over schulden en budgetbeheer door de Krediet-
bank. Ook is er een samenwerking ontstaan met het 
consultancybureau BMC Advies, waarbij deelnemers 
van DNK op locatie van het kantoor Yacht in Capelle 

aan den IJssel oefenen met het voeren van sollici-
tatiegesprekken en het verbeteren van ‘de eerste 
indruk’. Een terugkerend onderdeel tenslotte, dat 
eveneens in 2017 opgestart is, is paardencoaching, 
waarover verderop in dit verslag meer. 

1 https://www.hetverhaalvandestad.nl/thema/de-stad

TOPS! EN AAN DE SLAG
Na de opleiding tot TOPs!-trainer (in 2016) en de eerste imple-
mentatie daarvan, heeft het grootste deel van het team in 
2017 kennis gemaakt met een andere gedragsinterventie van 
Stichting 180, namelijk Aan De Slag. Waar TOPs! gericht is op 
groepsbijeenkomsten, is Aan De Slag een interventie waarin 
het individu centraal staat. Aan de hand van een actieplan, 
waarin verschillende stappen worden onderscheiden, gaan 
een deelnemer en zijn begeleider(s) methodisch aan het werk 
richting de samen afgesproken einddoelen, namelijk het vinden 
en behouden van werk en/of een opleiding. De jongeren leren 
nieuwe vaardigheden aan en hun gedrag en sociale omgeving 
worden veranderd. Daarmee worden zij toegerust voor het 
kunnen voortzetten en afmaken van hun schoolopleiding en/of 
het behouden van werk. Aan De Slag is een interventie die door 
Het Nederlands Jeugdinstituut erkend is. Samen met Stichting 
180 heeft DNK nagedacht over hoe TOPs! en Aan De Slag het 
beste ingebed konden worden in de al bestaande DNK-metho-
diek.  Inmiddels wordt er met beide interventies gewerkt, maar 
de uitvoering verdient nog verbetering en de inbedding is nog 
in volle gang.

VERMAATSCHAPPELIJKING
Vermaatschappelijk is een zeer belangrijk thema binnen het 
gedachtengoed DNK en loopt als een rode draad door het 
programma. In 2017 is er een medewerker fulltime aangesteld 
om te pionieren met het toevoegen van nog extra elementen 
in het programma, die bijdragen aan de verbinding tussen de 
wereld van de deelnemers (jeugdcultuur, straatcultuur, achter-
standssituaties) en de maatschappij (burgercultuur, arbeidscul-
tuur), en waarbij wederzijdse vooroordelen worden ontkracht. 
In 2017 zijn er in dat kader diverse ontmoetingen georgani-
seerd. Zo zijn er studenten psychologie op bezoek gekomen, 
maar ook medewerkers van stichting De Verre Bergen, een 
groep leraren en schooldirecteuren, studenten van de Hoge-
school Vlissingen en leerlingen van het Emmaüs College uit 
Rotterdam Oost. Al deze ontmoetingen stonden in het teken 
van uitwisseling en verbinding, zodat er meer wederzijds begrip 

Methodiek:  
innovatie & evaluatie
Een typisch kenmerk van DNK als organisatie, is dat de voortdurende doorontwikkeling 
van de methodiek. Het blijft zoeken en innoveren en dan weer implementeren en 
finetunen om de  doelgroep steeds beter te bedienen. In het Jaarverslag van 2016 werd 
beschreven hoe er een aantal innovaties doorgevoerd zijn die het programma verder 
versterkt hebben. In 2017 zijn deze vernieuwingen uitgevoerd en is er een tussenbalans 
opgemaakt.

In 2017 is er met de gemeente Rotterdam 
gesproken over het gemeentelijke actie-
programma ‘Stevige Start’, gericht op 
jonge ouders. DNK heeft een inventarisatie 
gedaan naar het aantal jonge vaders in het 
programma en hun behoeften aan ondersteu-
ning. De bedoeling is om in 2018 structureel 
aandacht te gaan besteden in het programma 
aan dit thema. 

WERKWIJZE
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taak er nu op zit. Een functionaris speciaal voor dit onderdeel 
is een luxe en het gevaar bestaat zelfs dat Vermaatschappe-
lijking als interventie zou kunnen leiden tot een op zichzelf 
staand eiland, waardoor het zijn kracht verliest op bijdragen 
aan duurzaamheid en ook om op grotere schaal verschil te 
kunnen maken. Mooie incidenten blijven dan op zichzelf staan 
en krijgen geen vervolg of follow up in andere programmaon-
derdelen. Na deze succesvolle pioniersfase moeten de activi-
teiten die vallen onder ‘Vermaatschappelijking’ in 2018 ingebed 
worden in het primaire proces en breed gedragen worden door 
het hele team. 

NAZORG
DNK biedt twee jaar nazorg. In 2017 is er een fulltime nazorg-
medewerker aangesteld om deze zorg te monitoren en te 

Diverse bezoekers en gasten hebben mooie rappor-
tages geschreven als reactie op ontmoetingen en 
de kracht en de waarde voor hen als (toekomstig) 
professional. Deze ervaringen leiden waarschijnlijk 
niet tot directe en grote veranderingen, maar wel tot 
het planten van zaadjes voor een betere toekomst 
op termijn, in contact met deze doelgroep. En vice 
versa geldt dat ook voor de deelnemers van DNK. 
Oefenen leidt tot (h)erkenning en lagere drempels in 
vervolgcontacten in de buitenwereld. 

Na een jaar pionieren is geconcludeerd dat de 
medewerker voor Vermaatschappelijking geweldig 
heeft bijgedragen aan het realiseren van een nieuw 
netwerk en mooie ontmoetingen, maar ook dat haar 
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ZELFREDZAAMHEIDSMATRIX
In 2017 is DNK gestart met het afnemen van de 
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). De ZRM biedt inzicht 
in de zelfredzaamheid op leefgebieden als inkomen, 
werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, 
huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichame-
lijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden 
bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal 
netwerk, tijdsbesteding, ouderschapsvaardigheden, 
maatschappelijke participatie en justitie. De maat-
schappelijk werkers nemen de ZRM nu af in de eerste 
week van de Instroomfase en zij zullen deze in 2018 
drie maandelijks en bij uitstroom gaan afnemen, 
om zo de ontwikkeling van de deelnemer beter 
inzichtelijk te krijgen. Zo kan gemeten worden of er 
ook daadwerkelijk positieve veranderingen hebben 
plaatsgevonden. 

intensiveren. Haar conclusie na een jaar werken is dat het lastig 
is om de groep uitgestroomde deelnemers te blijven volgen. 
Vaak veranderen ze van contactgegevens, zonder dit door te 
geven. Ook zit lang niet iedere oud-deelnemer te wachten 
op nazorg. Daarnaast bleek in de praktijk dat oud-deelnemers 
die hulpvragen hadden, vaak toch eerst contact zochten met 
de medewerkers die hen tijdens hun traject bij DNK begeleid 
hadden. Ook andere instanties die nog om de deelnemer heen 
staan zoeken in de praktijk vaak eerst contact met die begelei-
ders. Verder concludeerde de nazorgmedewerker dat het meest 
voor de hand liggend was om uitgestroomde deelnemers met 
hulpvragen in contact te brengen met de wijkteams, hoewel dit 
in de praktijk vrij lastig blijkt te zijn omdat wijkteams overbelast 
zijn. 

Op grond van deze conclusie én omdat ook de aanstelling 
van een fulltime nazorgmedewerker een kostbare zaak is, is 
besloten om de werkzaamheden van de nazorgmedewerker in 
2018 niet te verlengen. 

De aanbeveling van de nazorgmedewerker zelf is dat de nazorg 
bij de begeleidende driehoeken of de uitstroommedewerkers 
komt te liggen. Zij hebben de deelnemers binnen het traject 
begeleid en weten het fijne van de situatie. Zij kunnen hun 
valkuilen inschatten en hebben contact met betrokken organi-
saties. Zij hoeven niet te investeren in het opbouwen van een 
band, want deze is gaandeweg in het traject al ontstaan.  
Wel is het verstandig als er binnen de driehoek één eindverant-
woordelijke is voor de nazorg. Deze kan zicht houden op het 
proces en contact onderhouden met de betrokken instanties. 
Daarnaast is het verstandig dat jongeren die uitstromen, maar 
die nog problemen ervaren op verschillende leefgebieden, 
worden aangemeld bij een wijkteam. Dit dient te gebeuren 
voordat een jongen is uitgestroomd, aangezien de aanmel-
ding en overdracht naar het wijkteam niet altijd even soepel 
verloopt.

In 2017 is er hard gewerkt aan een herziene methodiekbeschrijving. De vorige methodiekbeschrijving dateerde 
uit 2014 en inmiddels is het programma van DNK behoorlijk  doorontwikkeld. Op verzoek van de gemeente 
Rotterdam is deze hernieuwde methodiek ingediend ter beoordeling bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Het 
NJI onderzoekt of de methodiek van DNK in aanmerking komt voor het erkenningstraject dat zij aanbieden aan 
interventies. Het NJI is één van de drie gekwalificeerde instanties in Nederland die  interventies mogen onder-
zoeken en erkennen. Zij onderscheiden daarbij meerdere niveau’s en hebben daarvoor de zogenaamde ‘effect-
ladder’ ontwikkeld:

Trede Erkenning
0 werken met impliciete kennis
1 goed beschreven interventies
2 goed onderbouwde interventies
3 doeltreffende interventies
4 bewezen effectieve interventies

De voorwaarde van de gemeente Rotterdam voor interventies is trede 2. Met het indienen van de methodiekbe-
schrijving verwacht DNK deze trede te behalen. Op de langere termijn is het de ambitie van DNK om op trede 4 
komen.
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Figuur 6. Gemiddelde verblijftijd in dagen
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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. Ieder jaar pikken we er een paar anderen uit.

VASTE PARTNERS
De Academische Werkplaats 
bij De Nieuwe Kans
Gemeente Rotterdam
iHUB
Stichting De Verre Bergen
YOUZ (Antes/Bouman GGZ)

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

WERK, STAGE & VAKOPLEIDING
Attractiepark Rotterdam
Baros Services BV
Contrans Scheepvaart B.V. 
DDD Personeel
DNK-werkgeversplatform
Europe Pallet
Groen Collect
Havensteder
Learn2Work
Koninklijke Landmacht (Defensieproject)
Everyday Heroes/Participatie Certificaat
Learn2Work
Rijnmond Bouw
Roteb (Ro@Work)
SchilderSchool
Security Management Groep/City 
Steward
STC B.V
Stal pallets
Vakbroeders (Faber Personeelsdiensten)
Werkgevers Service Punt 
Zpits opleidingen & trainingen
Zuid Nederlandse Palletindustrie

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

HUISVESTING
Centraal Onthaal
Flexus Jeugdplein
JongLeren (LdH)
Pauluskerk
Maaszicht
Stichting Ontmoeting
Stichting Perspektief
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
Pa Meijer 
Palier
Stichting Ayudo
Stichting MEE
Stichting Perspektief
Voedsel- en kledingbank
William Schrikker Groep
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 Groep

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

CULTUUR, VOORLICHTING & 
EDUCATIE
GGD
Kredietbank
MAAS Theater & Dans
Maritiem Museum
Nederlandse Spoorwegen
Opleidingsinstituut voor Eerste 
Hulp Heinenoord
Team Enkelband

SPORT
Basic-Fit ‘Rijksboom’
Cruyff Foundation
Erasmus Sport
Robey (kleding sponsor)
SC Feyenoord
Zwembad Van Maanenbad & Schuttersveld
Zwemverenging ZPC Rotterdam

OVERIG
BMC Advies
EPEA (European Prison Education 
Association)
Korps Mariniers
Laurensfonds
Nederlands Jeugd Instituut
Netherlands Maritime Technology 
Association
Paardencoaching ‘In Eigen Kracht’
Stichting 180
Stichting Exodus
Strukton Rail Nederland BV
Yacht
Vereniging Hiswa

BEREIK IN DE STAD
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besproken. Onderwerpen zijn o.a. kwaliteit en veiligheid, de 
directiebeoordeling, de genomen maatregelen en het resultaat 
daarvan, klachten van cliënten, het voorkomen van seksueel 
misbruik en eventuele signalen van seksueel misbruik.
*Tekst overgenomen uit het jaarverslag van iHUB.

JONGERENLOKET
Sinds jaar en dag is het Jongerenloket de grootste verwijzende 
partij voor DNK als het gaat om deelnemers. In 2017 is de 
samenwerking verder verstevigd, met name op het gebied van 
monitoring en een breder toewerken naar een integrale Rotter-
damse aanpak voor deze doelgroep. Ook is er gewerkt aan 
korte communicatielijnen op de werkvloer. Nieuwe medewer-
kers van het Jongerenloket kwamen langs om kennis te maken. 
Daarnaast is er een accountmanager toegewezen die wekelijks 
op DNK te vinden is en daar intakegesprekken voert, maar ook 
fungeert als vraagbaak voor deelnemers en maatschappelijk 
werkers op het gebied van inkomen. 

STICHTING PERSPEKTIEF
In 2017 is er een start gemaakt met een veelbelovende samen-
werking met deze stichting op het gebied van huisvesting voor 
deelnemers van DNK. Het gaat hier om deelnemers die aan het 
einde van de dag niet weten waar ze die avond slapen en in 
een vicieuze cirkel dreigen te komen, of daarin al beland zijn. 
Als iemand niet ingeschreven staat in het GBA, komt hij immers 
niet in aanmerking voor uitkering, opleiding, huisvesting en 
werk. Middels het huren van vijf kamers bij Perspektief hoopt 
DNK voor deze specifieke deelnemers een tijdelijke rustperiode 
te kunnen inbouwen, waarin ze zich kunnen focussen op hun 
traject, om ze vervolgens toe te leiden naar passende hulpverle-
ning, dan wel een vaste woonplek.
Deze samenwerking is mede tot stand gekomen met hulp van 
het Laurensfonds.

ERASMUS SPORT
Met Erasmus Sport had DNK op meerdere terreinen een bijzon-
dere samenwerking in 2016. Stichting Erasmus Sport is verant-
woordelijk voor de exploitatie van het Erasmus Sport Centrum. 
Erasmus Sport biedt gedurende het collegejaar een uitgebreid 
sportprogramma aan, onder leiding van enthousiaste docenten 
en trainers. Zij begeleiden de individuele sporters, of trainen 
de teams van de sportverenigingen die aangesloten zijn bij 
Erasmus Sport.

Iedere vrijdag vertrekken deelnemers van DNK op vrijwillige 
basis naar de Erasmus campus om daar een paar uur intensief te 
sporten, samen met studenten van de Erasmus Universiteit. Niet 
alleen biedt het sporten zelf een meerwaarde voor de deelne-
mers, ook de uitwisseling met deze studenten is positief. Het 
past helemaal in de visie van DNK op ‘vermaatschappelijking’, het 
samenbrengen van werelden die elkaar anders niet snel zouden 
treffen, om zo meer begrip voor elkaar te krijgen. Sport is een 

IHUB*
De Raad van Toezicht is in 2017 negen keer bijeen 
geweest in vergaderingen en strategiebijeenkom-
sten. Er is uitgebreid met de Raad van Bestuur en 
het Bestuurscollege van gedachten gewisseld over 
de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdhulp, 
jeugd-ggz en het speciaal onderwijs en over de 
uitvoering van het vastgestelde (meerjaren-)beleid. 
Naast de reguliere vergaderingen en strategiebijeen-
komsten zijn de aandachtteams en commissies een 
aantal keer bij elkaar gekomen. Belangrijke onder-
werpen waren de intensievere samenwerking van 
Altra en Opvoedpoli en van Horizon Onderwijs en 
Altra Onderwijs, de herinrichting van de werkmaat-
schappijen naar aanleiding van de uitkomsten van 
de aanbestedingen in de jeugdzorg en de selectie en 
aanstelling van een nieuwe accountant. 

De Raad van Toezicht heeft goed invulling kunnen 
geven aan haar taakgebieden: toezichthouden, 
fungeren als klankbord en sparringpartner en het 
uitvoeren van het werkgeverschap van de Raad 
van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in 2017 op 
verschillende momenten gesproken met de mede-
zeggenschapsorganen. Tevens zijn werkbezoeken 
gebracht aan diverse zorg- en onderwijslocaties van 
de Opvoedpoli, De Nieuwe Kans, Altra en Horizon.

De Raad van Toezicht heeft de begrotingen en 
jaarplannen voor 2017 van Horizon, Opvoedpoli 
en De Nieuwe Kans, alsmede de jaarrekeningen en 
bestuursverslagen 2016 goedgekeurd en vastgesteld.  
In haar vergadering heeft de Raad van Toezicht de 
klasse voor de WNT vastgesteld op klasse V voor de 
gehele organisatie. De jaarrekeningen zijn besproken 
in aanwezigheid van de accountant. 
De auditcommissie is zeven keer bijeen geweest en 
heeft de begrotingen, managementletters, jaarre-
keningen en maandrapportages besproken met de 
bestuurders en waar gewenst ook met de accoun-
tant. De auditcommissie is nauw betrokken geweest 
bij de aanbesteding en selectie van de nieuwe 
accountant. De auditcommissie heeft de Raad van 
Toezicht tijdens de Raad van Toezicht vergaderingen 
geïnformeerd en geadviseerd.
De remuneratiecommissie is eenmaal bijeen 
geweest en heeft een functionerings- en beoorde-
lingsgesprek gevoerd met de bestuurder. 
De kwaliteitscommissie zorg en onderwijs is eenmaal 
bijeen geweest en heeft met de bestuurder en de 
kwaliteitscontroller gesproken over de behande-
ling en het onderwijs binnen de werkmaatschap-
pijen. Tevens zijn de audits en inspectierapporten 

Samenwerking (2)

BEREIK IN DE STAD
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DE WEG NAAR WERK EN PERSPECTIEFVOLLE 
STAGE
Er is afgelopen jaar weer hard gewerkt om het palet 
aan keuzemogelijkheden met betrekking tot werk te 
vergroten. Vergeleken met een paar jaar geleden, is 
het aanbod aanzienlijk verbreed. De inspanningen van 
DNK om de aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt 
werpen dus vruchten af. De aantrekkende economie 
helpt daar natuurlijk ook een handje bij. DNK heeft al 
enige jaren een aantal vaste partners die de zoektocht 
naar passend werk vergemakkelijken, zoals het Werk-
geversservicepunt, Ro@Work en Zpits. Ook heeft DNK 
in Learn2Work een samenwerkingspartner gevonden 
als het gaat om het begeleiden van deelnemers 
naar een BBL-traject. De samenwerking met partners 
betreffende reguliere stages binnen het traject van 
DNK, loopt nog steeds (Havensteder, Europe Pallet, 
Zuir Nederlandse Palletindustrie, Stal Pallets). 
Daarnaast lukt het DNK soms ook om op maat 
perspectiefvolle stageplekken te vinden voor 
individuele deelnemers.  Met de STC BV heeft DNK 
het afgelopen jaar de mogelijkheden verkend om 
de gang naar de haven beter in beeld te krijgen en 
toegankelijker te maken voor de doelgroep. Deelne-
mers van DNK zijn het afgelopen jaar uitgestroomd 
naar o.a. de bouw, asbestsanering, binnenvaart, 
horeca, Roteb, koerier, taxichauffeur, flensmonteur, 
schilder, steigerbouw, dakdekker.

DE WEG NAAR SCHOOL
In 2016 is de samenwerking met het Albeda College 
(Sportlaan) bekrachtigd in een convenant. De 
afgesproken aanpak is in 2017 met succes geïmple-
menteerd. Op maandag krijgen deelnemers van DNK 
die in de Doorstroomfase of Uitstroomfase richting 
school zitten, les op het Albeda van docent Renée 
Groenendijk. Zij komt op woensdag naar DNK om 
daar dezelfde deelnemers voor te bereiden op hun 
uitstroom naar school, door het geven van onderwijs 
en gerichte coaching. 

samenbindende factor. Er wordt gevoetbald en gebokst, maar er 
is in het afgelopen jaar ook een tafeltennistoernooi georganiseerd.

Daarnaast heeft Erasmus Sport gezorgd voor een link naar het 
bestuur van de Erasmus Universiteit. Hieruit kwam voort dat er 
gezamenlijk een symposium werd georganiseerd, dat geheel in 
het teken stond van vermaatschappelijking en polarisatie. De 
titel van het symposium was ‘Laat mij niet zoals ik ben’, geïnspi-
reerd op het boek van prof. Reuven Feuerstein. Verschillende 
sprekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Academi-
sche Werkplaats bij De Nieuwe Kans en DNK voerden het woord. 
Maar er was ook een paneldiscussie waaraan ook deelnemers 
van DNK meededen. Het symposium kende met 80 mensen een 
hoge opkomst en was alleen daarom al een succes te noemen. 
Onder hen veel mensen uit het werkveld: de gemeente 
Rotterdam, wijkteams, collega’s van iHUB, ondernemers, etc. 
Tot slot heeft Erasmus Sport een bijdrage geleverd aan de bouw 
van een nieuwe website van DNK. Bewonder het resultaat op 
www.denieuwekans.nl 

IN EIGEN KRACHT
In 2017 is DNK gestart met paardencoaching. Deze vorm van 
coaching werd aangeboden door Heleen de Mooij-Lubbers, 
eigenaar van ‘In Eigen Kracht’. Zij gebruikt de ontmoeting tussen 
deelnemers en de paarden om gedrag te observeren en daarop 
feedback te geven. Paarden zijn groot en sterk en op een natuur-
lijke manier intimiderend voor mensen. De deelnemers zijn 
altijd diep onder de druk, om niet te zeggen bang. De paarden 
creëren op deze wijze een kans om angsten te overwinnen 
en zelfvertrouwen op te bouwen. Opdrachten van de coach 
worden ingezet als een metafoor voor het echte leven. Op die 
manier krijgen de deelnemers inzicht in hun gedrag en ervaren 
ze direct de consequenties van hun gedrag en handelen. Dit 
leidt tot specifieke leermomenten die uiteindelijk het groei- en 
leerproces bevorderen. Heleen de Mooij biedt deze coaching 
‘om niet’ aan, een aanbod waar DNK dankbaar gebruik van 
maakt. Maandelijks is er een sessie met geselecteerde deelne-
mers en gaat er een gedragstrainer mee. Voor deelnemers die 
graag nog een keer willen is er de mogelijkheid om de week 
daarop opnieuw te gaan, maar dan voor een sessie-op-maat. 
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vervolgens wordt uitleg gegeven over het onderzoeksdesign: 
een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep 
(Randomized Controlled Trial – RCT), daarna wordt de methode 
van werving (bij Het Jongerenloket) en de methode van 
onderzoek en analyses beschreven. Het is gebruikelijk om een 
effectonderzoek op deze manier schriftelijk tot in detail tevoren 
vast te leggen: hoe zal het beoogde onderzoek uitgevoerd 
worden en welke effecten worden precies gemeten? Alleen op 
deze manier immers is onderzoek te repliceren en valt later te 
controleren of het zorgvuldig is uitgevoerd. Voor het volledige 
(Engelstalige artikel) zie:
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s13063-017-1950-3 

In december 2017 volgde de tweede publicatie van H.E.T. 
onderzoek, ditmaal van de Trajectonderzoekslijn, in het inter-
nationale tijdschrift Child and Adolescent Psychiatry and 
Mental Health. In dit artikel doen Laura van Duin en collega’s 
verslag van het dossieronderzoek bij de Raad voor de Kinder-
bescherming: onderzocht is in hoeverre de deelnemers van 
H.E.T. onderzoek in hun jeugd bekend waren bij de Raad, voor 
welke problemen ze daar kwamen, in hoeverre er ‘clusters’ van 
problemen tussen de deelnemers onderscheiden konden 
worden en in hoeverre deze gerelateerd waren aan hun huidige 
(multi)probleem gedrag. Een belangrijke conclusie die volgde 
uit dit deel van HET onderzoek was dat verschillende combina-
ties van probleemgedragingen in de (bij de Raad onderzochte) 
jeugd uiteindelijk allen leiden tot multiproblematiek in de jong-
volwassenheid. Voor het volledige (Engelstalige artikel) zie:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29299057 

Tot slot werden in 2017 twee publicaties die onderdeel zijn 
van de onderzoekslijn Hersenen ingediend bij wetenschappe-
lijke tijdschriften. In deze artikelen beschrijven Josjan Zijlmans 
en collega’s de neurobiologische bevindingen waarbij met 
behulp van EEG en fMRI verschillende hersenprocessen zijn 
onderzocht. Aangezien het in het dagelijks leven belangrijk is 
om emoties op een juiste manier te verwerken en om controle 
over je gedrag te hebben is binnen het Hersenonderzoek 
onderzocht of deze hersenprocessen verstoord zijn bij multipro-
bleem jongvolwassenen. De (EEG) resultaten lieten zien dat de 
verwerking van fouten in het brein van onze doelgroep lager 
is dan bij ‘gezonde’ controles. Dit impliceert dat een verstoorde 
foutenverwerking in het brein samenhangt met multiproblema-
tiek. We verwachten dat beide publicaties in de loop van 2018 
gepubliceerd worden.

SAMENWERKING MET DE NIEUWE KANS
In 2017 werd er een H.E.T.-werkbijeenkomst georganiseerd 
voor de medewerkers van De Nieuwe Kans en van Stichting 
De Verre Bergen. Het doel van deze werkbijeenkomst was onze 

2017 IN VOGELVLUCHT
Het jaar 2017 stond in het teken van het afsluiten 
van de vervolgmetingen van H.E.T.2 onderzoek 
bij De Nieuwe Kans (DNK) en het Jongerenloket, 
verwerken van de onderzoeksresultaten in (onder 
andere) wetenschappelijke publicaties en het verder 
uitdenken van plannen voor vervolgonderzoek.

Eerst wat droge cijfers. Half februari 2018 werd de 
nameting (T3) bij de allerlaatste deelnemer afge-
nomen! Hiermee werd de dataverzameling van 
H.E.T. onderzoek na 4 jaar data verzamelen voor 
H.E.T. onderzoek door drie AIO’s, tien onderzoeks-
assistenten en door maar liefst 65 stagiairs officieel 
afgesloten. In de periode begin 2014-begin 2018 
deden in totaal 696 deelnemers mee aan H.E.T. 
onderzoek; 519 van hen werden geïncludeerd bij 
het Jongerenloket en deden mee aan de RCT; 177 
deelnemers kwamen direct binnen bij De Nieuwe 
Kans. Deze jongeren zijn niet via de RCT-procedure 
doorgestuurd, maar zijn bij DNK aangemeld door 
verschillende andere instanties of hebben zichzelf 
aangemeld.
We zijn erg blij met de uiteindelijke responspercen-
tages van onze deelnemers over de drie vervolg-
metingen heen: 513 deelnemers (74% van de totale 
696 deelnemers) zagen we terug op T13; 485 deel-
nemers deden mee aan de T2 meting4 (70% van de 
totale 696 deelnemers) en 542 deelnemers kwamen  
zelfs terug voor de T3 meting5 (78% van de totale 
696 deelnemers)! Op basis van deze responscijfers 
verwachten we dat de resultaten diepgaand inzicht 
zullen verschaffen in de kenmerken en de opeen-
stapeling van multiproblematiek bij jongvolwas-
senen en in wat het Rotterdamse (jeugd)beleid en 
Rotterdamse interventies voor deze groep kunnen 
betekenen.

In mei 2017 werd de eerste wetenschappelijke publi-
catie van H.E.T. onderzoek gepubliceerd vanuit de 
Effectonderzoekslijn in het internationale tijdschrift 
Trials. In dit artikel beschrijven Marie-Jolette Luiks en 
collega’s de onderzoeksopzet van de effectstudie bij 
De Nieuwe Kans. Eerst wordt de doelgroep multipro-
bleem jongvolwassenen mannen geïntroduceerd, 

2  Hersenen, Effect & Traject
3  Twee maanden na start interventie
4  Een half jaar na de T0 meting
5  Een jaar na de T0 meting

De Academische Werkplaats

PARTNERS
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van het congres voor dit 2018 is: translationeel 
werken6. Aan de hand van de op de poster exempla-
risch gebruikte onderzoeksresultaten (per onder-
zoekslijn één resultaat) zal Floor begin april 2018 de 
poster presenteren en ingaan op het idee dat een 
academische werkplaats de plek bij uitstek is om 
de vertaalslag te maken tussen wetenschap en de 
psychiatrische praktijk.

Tot slot is AW-DNK in 2017 druk bezig geweest 
met het maken van onderzoeksplannen voor de 
toekomst. In september 2017 werd door het bestuur 
van Stichting De Verre Bergen (SDVB) goedkeuring 
gegeven aan de verdere ontwikkeling van een plan 
dat – overkoepelend –  is gericht op het significant 
laten dalen van het aantal jongvolwassenen met 
multiproblematiek in Rotterdam. Deze voorberei-
dingen vinden plaats binnen het projectteam ‘Acade-
mische Werkplaats Rotterdamse Risicojeugd’ (AWRR).
In 2018 onderzoeken AWRR en SDVB door middel 
van praktijkonderzoek in geselecteerde wijken in 
Rotterdam Zuid hoe programma’s gericht op voorkó-
ming van multiproblematiek vorm zouden kunnen 
krijgen. Om richting aan de praktijkverkenning te 
geven hebben SDVB en AWRR de gezamenlijke 
ambitie geformuleerd om meer te weten te komen 
over:
1. Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar die 

opgroeien in multiprobleem gezinnen en momen-
teel geen gebruik maken van bestaande zorg.

2. De toepassing van diagnostiek en de doorloop-
tijden binnen de jeugdbeschermings- en jeugd-
strafrechtketen waar kinderen met multiproblema-
tiek in terecht komen.

Deze twee onderzoekslijnen staan centraal in de 
huidige praktijkverkenning en kunnen op termijn 
resultaten opleveren die moeten leiden tot nieuwe 
programma’s om problemen binnen deze twee 
velden aan te kaarten. 

6  Wetenschappelijke onderzoeksresultaten ter beschik-
king stellen aan en vertalen voor de ‘patiënt’, het ‘zieken-
huis’ of de praktijkomgeving. 

samenwerkingspartners op de hoogte stellen van de voort-
gang van het deelonderzoek Hersenen. Er werd gezamenlijk 
nagedacht over de uitdagingen die dit onderzoek met zich 
meebrengt. Het Hersenonderzoek kan belangrijke informatie 
opleveren met betrekking tot de vatbaarheid van individuen 
voor het ontwikkelen van ernstig probleemgedrag/ multipro-
blematiek. Met deze informatie kan potentieel vroeger worden 
ingegrepen om multiproblematiek te voorkomen.
Theo Doreleijers, Floor Bevaart en Art-Jan van Cappellen gaven 
een lezing over de toekomst van de forensische kinder- en 
jeugdpsychiatrie (Theo) en de rol van effectief bewezen 
multimodale interventies voor deze doelgroep (Floor & Art-Jan) 
op de EFCAP studiedag. De EFCAP studiedag wordt georgani-
seerd door de Nederlandse vereniging voor jeugdforensische 
gedragsdeskundigen. In november 2017 vierde EFCAP zijn 
vierde lustrum waarbij door verschillende boegbeelden uit de 
forensische jeugdpsychiatrie een blik geworpen werd op de 
toekomst van de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie en 
psychologie. 
AW-DNK en DNK dienden eind 2017 een poster in voor het 
jaarlijks terugkerende Voorjaarscongres van de Nederlandse 
Vereniging Van Psychiatrie 2018. Het overkoepelende thema 
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Na drie maanden kwam ik vast te zitten, voor een oude zaak, via 
mijn reclassering. Ik moest toen drie maanden gaan zitten. Na 
die drie maanden kwam ik terug en het was gewoon hetzelfde 
liedje. Ik was er toen nog niet klaar voor.

Dat is interessant; ook om te begrijpen hoe dat bij leeftijdsge-
noten van jou werkt. Waarom was je er nog niet klaar voor?
Ik was jong, roekeloos. Ik wilde alleen maar geld zien, ik was 
alleen maar bezig met straatleven. Ik heb puur het straatleven 
geleefd. De straat was alles en ik heb van alles gedaan om 
aan geld te komen. Ik heb in mijn jonge leven online fraude 
gepleegd met pasjes / credit cards, ik heb scooters gestolen, ik 
heb drugs verkocht, wapens verkocht, een overval gepleegd. 
Het heeft me heel veel geld opgeleverd. En met dat geld kocht 
ik dure spullen; voor mijn dochter, voor mijn familie en voor 
mezelf.

Hoe lang hield je het vol bij DNK?
Weer drie maanden. Toen kwam ik opnieuw vast te zitten. 

En daarna?
Toen ging ik weer de straat op en deed ik dezelfde dingen. In 
tussentijd ben ik gaan werken, als schoonmaker, samen met 
mijn moeder. Ook ging ik pakketjes bezorgen als koerier. Eerst 
als bijrijder, later als chauffeur. Ik had niet eens een rijbewijs… 

Kevin, wanneer kwam jij voor het eerst bij DNK?
In 2014 meldde ik mij aan bij DNK. Toen zat ik diep in 
de shit. Mijn leven was een en al ellende. Ik had geen 
inkomen en dus geen geld. Ik leefde het straatleven. 
Mijn leven kende geen stabiliteit. Het ging slecht met 
mij. 

Hoe kwam je bij ons terecht?
Ik had van jullie gehoord van Dani, mijn neef. Hij was 
heel positief over DNK. Op dat moment stond hij op 
het punt om aan een asbestopleiding te beginnen. 
Hij zei: ‘’Die mensen gaan je helpen met je toekomst 
in te richten. Ze helpen je met diploma’s en certi-
ficaten en proberen je zo snel mogelijk aan een 
baan te laten komen.’’ Hij werd ook goed door jullie 
geholpen met zijn schulden en met huisvesting.

Vertel eens iets over die eerste periode bij DNK?
Ik kwam wel, maar had eigenlijk geen zin. Dat lag niet 
aan DNK of aan het programma, maar aan mijzelf. Ik 
was niet in staat om echt goed na te denken over 
mijn leven en wat ik echt wilde. Dus ik kwam vaak 
maar drie keer in de week. Ik bleef tot tien uur in mijn 
bed liggen en zag dan wel weer verder.

Elke dag is een stap 
dichterbij mijn doel

Op een stoel naast mij zit een keurige jongen. Tenger postuur, smaakvol gekleed, een 
open houding. Rustig en beleefd is hij met mij in gesprek. Als je hem zo ziet, zou je niet 
snel vermoeden dat deze jongen naar eigen zeggen ‘vijf sterren heeft op straat’ en te boek 
staat als vuurwapengevaarlijk. Kevin* (23) heeft zijn leven dan ook drastisch omgegooid.

DEELNEMER IN BEELD
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Wat ik goed vind aan DNK is dat ze hulp bieden aan 
mensen die dakloos zijn, geen inkomen hebben, die 
diep in de shit zitten, of in de criminaliteit.

Wat zou DNK beter kunnen doen in jouw opinie?
Ze zouden meer stage-uren kunnen inplannen. 
Nu ik echt goed bezig ben, vind ik de stage te snel 
afgelopen. Als ik bezig ben op stage geeft mij dat 
een goed gevoel, voldoening. Ik werk soms zelfs in 
de pauze door, ik wil de klus afmaken.

Op dat moment komt er een potentiële nieuwe deel-
nemer de kamer binnen om zich voor te stellen. Hij komt 
voor een intake. Kevin richt zich tot de jongen en begint 
vol vuur te praten:

‘’Ik kom uit een diepe shit, ik heb hier mijn leven op 
de rit gekregen. Deze mensen helpen je met alles! 
Als je echt aan je toekomst wil werken en je verleden 
achter je wilt laten, dan zit je hier goed. Maar je 
motivatie is belangrijk. Laat je dingen achter je en ga 
ervoor!’’ 

De jongen is duidelijk onder de indruk, knikt en verlaat 
de kamer.

Wat is het verschil tussen de Kevin van nu en van twee 
jaar geleden?
Ik ben nu veel volwassener, meer gemotiveerd, 
serieuzer, doelgericht. Ik zit lekker in mijn vel. Twee 
jaar geleden niet. Je moet begrijpen, ik heb ook een 
dochter. Het voelde niet goed, zoals ik bezig was. 
Ik had geen geld. Door geld te maken gingen mijn 
ogen openen zag ik in dat ik meer stabiliteit nodig 
had. Maar niet meer via de straat. Dat gaat fout. 
Nee, gewoon elke maand een vast inkomen door te 
werken. Mijn stiefvader is daarin een voorbeeld voor 
mij. Die werkt al 15 jaar; hij werkt veel en hard; hij 
heeft zijn leven op orde.

En hoe ziet het leven van Kevin er over vijf jaar uit?
Dan ben ik hard aan het werken in de asbest. Daar-
naast heb ik dan mijn groot rijbewijs gehaald, of ben 
ik daar mee bezig. Ik wil het liefst vrachtwagenchauf-
feur worden.
Ik woon op mezelf; buiten Rotterdam, het liefst in 
België. Daar is werk genoeg. Ik heb een gezinnetje en 
leid een stabiel, rustig, normaal leven.

Kevin, bedankt voor dit interview waarmee je ons 
inzicht hebt gegeven in je leven en veel succes met het 
bereiken van je doelen!

*De naam Kevin is een, om privacy redenen, gefingeerde 
naam. 

Maar ik heb ook in een vleesfabriek gewerkt. Dat was keihard 
werken. Naast het werken deed ik mijn andere dingen, de 
‘straatdingen’. Dus na het werk veranderde er niks. 

Maar wie zegt mij dan dat je naast DNK nu ook niet bezig bent 
met je straatdingen? 
Nee, ik ben er mee gestopt. 

Maar waarom dan? Het straatleven bracht je veel op…
Juist het succes op straat bracht mij tot inzicht. Ik heb bakken 
met geld verdiend. Maar dat waren klappers. Heel vaak zit je 
zonder geld, soms maanden achter elkaar. Dat maakt het leven 
onvoorspelbaar. Toen ik eenmaal veel geld had, ben ik gaan 
nadenken. Te veel geld is ook niet alles; het maakt onrustig. En 
geld gaat op, dat blijft niet. Ik heb gedaan wat ik moest doen; ik 
heb voor mijn familie gezorgd. Moet je dan maar weer de straat 
op, als het geld op is? Maar waar eindigt dat? Ik zag het om mij 
heen: in de gevangenis of op de begraafplaats.

Ik kwam tot het inzicht dat ik beter kon gaan werken. Wat ik 
nu wil is een papiertje en vast werk. Vast werk zorgt voor een 
regelmatig leven; een stabiel leven, een normaal leven. Dat 
straatleven heb ik gezien. Ik laat het achter mij.
Daarom ben ik weer teruggekomen naar DNK en dit keer maak 
ik het af. Ik ben nu bijna asbestsaneerder, net als mijn neef. Ik 
heb mijn VCA gehaald, mijn DAV-theorie (Deskundig Asbestver-
wijderaar), mijn medische keuring gedaan. Ik kan elk moment 
beginnen en dan moet ik pakuren gaan maken om mijn DAV2 
te halen.

Ik ben dit keer elke dag op tijd gekomen. Voor het eerst dacht 
ik: ‘’Ik moet aan mijn toekomst werken.’’ Elke dag is een stap 
dichterbij bij mijn doel. Ik ben echt gefocust nu. Als ik gericht 
ben op iets dan ga ik er ook voor. Daarom is dit mijn beste 
periode bij DNK. Het verschil met vroeger is mijn eigen moti-
vatie. Vroeger kwam ik altijd te laat, kwam ik mijn bed niet uit.
Ik ben tevreden met hoe het nu gaat. Voor het eerst in mijn 
leven heb ik iets gehaald waar ik mee verder kan. Ik heb wel 
één diploma: automonteur niveau 1. Daar begon het : spijbelen, 
straatleven , wiet roken. 

Mooi om te horen dat je tevreden bent over je traject nu, bij DNK. 
Waar heb je het meeste aan gehad?
Gek genoeg door te kijken naar anderen die nu zijn, zoals ik 
vroeger was. De deelnemers die het slecht doen. Sommigen 
komen niet, sommigen praten alleen maar over drugs en drank. 
Juist die jongens motiveren mij. Zo wil ik het niet meer. Eentje 
vroeg mij om een overval te gaan doen. Hij werkt nu. Ik kwam 
hem laatst tegen en zei tegen hem: ‘’Laat die overval met rust. 
Focus op je werk.’’
Ik weet wel: ik ga niet meer terug naar die ellende. Ik blow en 
rook ook veel minder dan vroeger.

Maar zijn er ook onderdelen uit het programma waar je wat aan 
hebt gehad?
Zeker. Voor mij zijn dat VCA en stage. Met je VCA-certificaat kun 
je werken. En bij stage kun je laten zien dat je echt iemand bent 
die hard kunt werken en die wil werken.
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In 2017 waren werkzaam voor De Nieuwe Kans:

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

De samenstelling van  
het team en het bestuur

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

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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Uitstroomfeestje / alumnibijeenkomst

In 2017 vierden we  

ons 10-jarig bestaan!

Paardencoaching bij ‘In Eigen Kracht’
Korps Mariniers

Highlights 2017 in foto’s

HIGHLIGHTS
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Paneldiscussie tijdens het symposium ‘Laat mij niet zoals ik ben’

Momentopname in de pauze van het symposium. Een deelnemer in 
gesprek met Ernie van der Weg, beleidswerker bij de gemeente Rotterdam 
en accounthouder betreffende DNK
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Een deelnemer 

komt met taart op 

De Nieuwe Kans

Tafeltennistoernooi bij Erasmus Sport

De NS komt voorlichting geven over agressie in het openbaar vervoer
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Bijzonder bezoek op De Nieuwe Kans. De gevolmachtigde minister van Aruba en directrice van het Arubahuis 
kwamen kennis nemen van het werk van DNK én maakten kennis met enkele Arubaanse deelnemers. 

Een mooi moment: tijdens de lunchpauze komt ineens een oud-deelnemer binnen wandelen. Hij was aan het werk 
bij Hunter-Douglas, het grote bedrijf dat pal tegenover De Nieuwe Kans gelegen is. Twee jaar geleden stroomde 
Joshua succesvol uit bij De Nieuwe Kans. Hij maakte deel uit van een van de eerste groepen van DNK-ers die als 
asbestsaneerders aan de slag gingen. Hij werkt er nog steeds en maakt binnenkort promotie als DTA-er (toezicht-
houder). Het gaat goed met hem en wat helemaal leuk is: voor sommige klussen weet hij oud-DNK-deelnemers te 
vinden die inmiddels ook in de asbestbranche werken. Op het moment dat zo’n ‘alumnus’ binnen komt wandelen 
en zijn verhaal vertelt, zie je de huidige deelnemers kijken en denken: ‘dat kan/wil ik ook!’
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met het Jongerenloket en met ondersteuning van 
Elke Jongere Telt. Een nieuw instrument waarmee 
gepilot gaat worden, is ‘Mesis’, een wetenschappelijk 
onderbouwd en gevalideerd screeningsinstrument 
in de vorm van een vragenlijst, speciaal ontwikkeld 
voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind. 
Het Jongerenloket helpt DNK door de maatschap-
pelijk werkers te trainen om met deze tool te gaan 
werken en dit te implementeren in het traject. 
Samen met de jongerencoaches van het Jongeren-
loket kunnen de maatschappelijk werkers zo één 
aanpak hanteren op het gebied van schuldproble-
matiek en budgettering. Tevens wordt in deze pilot 
uitgeprobeerd of jongeren in de zoekperiode, met 
gerichte zoekopdrachten, door DNK in de Instroom-
fase kunnen worden ondersteund om binnen deze 
periode alle bewijstukken te verzamelen en een 
digitale P-wet aanvraag te doen en om het Jongeren 
Budget Beheer in te zetten; met als doel een meer 
effectieve aanpak op schuldengebied en minder 
uitval in de zoek- en plaatsingsperiode richting DNK 
te bewerkstelligen.

LEIDERSCHAPSWISSELING
Intern zullen er flinke veranderingen plaatsvinden 
in 2018 bij DNK, als het gaat om het leiderschap 
van de organisatie. Eind 2017 heeft Piet Boekhoud 
afscheid genomen als algemeen directeur. Medio 
2018 zal ook Sander Glaser vertrekken als directeur/
bestuurder bij DNK. Hun plekken zullen ingevuld 
worden door Art-Jan van Cappellen (huidig team-
leider) en Krijnie Schotel (directeur Horizon). Voor 
de positie van teamleider is Karola Zevenbergen 
aangenomen. 

RESULTATEN VAN H.E.T. ONDERZOEK
In het najaar van 2018 worden de eerste publica-
ties verwacht van de Academische Werkplaats bij 
De Nieuwe Kans betreffende het onderzoek dat 
zij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd naar 
de doelgroep en de effectiviteit van Rotterdamse 
interventies die deze doelgroep bedienen. DNK wil 
dit aangrijpen om naar buiten te treden en in te 
zetten als een volgende stap in haar ontwikkeling als 
expertisecentrum.

TRAJECT NJI
Nu de aanvraag voor erkenning van de methodiek 
van DNK is ingediend, is het wachten op de verdere 
procedure. De verwachting is dat dit zal betekenen 

SCHOON SCHIP
Met de gemeente Rotterdam wil DNK op een constructieve 
manier nadenken over een intensieve samenwerking met de 
interventie Schoon Schip (Hoek van Holland). Nu is er al sprake 
van administratieve samenwerking. Ook is Schoon Schip een 
plek waar deelnemers van DNK die ongemotiveerd zijn voor het 
traject, soms naar worden doorverwezen. Er zijn veel raak-
vlakken qua doelgroep en hier zou wellicht meer uit te halen 
zijn.

HET SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE 
(STC-GROUP)
Het STC heeft een project gelanceerd onder de naam ‘Samen 
Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid’. Het doel van dit 
project is om jongeren uit Rotterdam-Zuid te interesseren voor 
en te bewegen naar werk in de Rotterdamse haven en richt zich 
daarbij met name op jongeren die kampen met achterstanden. 
Naast de STC-Group participeren ook de brancheverenigingen 
Netherlands Maritime Technology, HISWA vereniging, het bedrijf 
Strukton Rail, het Maritiem Museum en De Nieuwe Kans in het 
programma. DNK brengt haar expertise rondom de doelgroep 
in en zet daarnaast in op meer kansen op werk in de haven voor 
de eigen deelnemers.

YOUZ
Youz (Antes GGZ) is al jaren een vaste en gewaarde samen-
werkingspartner van DNK. Drie medewerkers van Youz werken 
(parttime) op de locatie van De Nieuwe Kans. Hierdoor zijn 
zij een vertrouwd gezicht bij medewerkers en deelnemers, 
wat maakt dat de lijnen kort zijn en de drempel om binnen te 
stappen laag is. Deze shop-in-shop constructie levert zo winst 
op voor beide partijen. Youz bereikt een doelgroep die vaak 
lastig te vinden en te benaderen is (zorgmijders) en DNK kan 
zeer snel schakelen en doorverwijzen als het gaat om proble-
matiek die buiten haar expertise valt. In 2013 hebben Youz en 
DNK een samenwerkingsconvenant gesloten en in 2018 hopen 
zij dit convenant te vernieuwen en de samenwerking opnieuw 
te ijken en continueren.

JONGERENLOKET EN ELKE JONGERE TELT
Met het Jongerenloket verwacht DNK net als in voorgaande 
jaren ook in 2018 nauwe samenwerking en wil zij verder werken 
aan de gezamenlijke inspanning richting de doelgroep om de 
begeleiding zo efficiënt mogelijk te maken. Naast de voort-
gaande intensivering van de samenwerking met het Jonge-
renloket, zal dit ook gelden voor de samenwerking met het 
Rotterdamse actieprogramma Elke Jongere Telt. Hier wordt een 
apart plan voor gemaakt. DNK is bijvoorbeeld voornemens om 
in 2018 de aanpak van schuldenproblematiek een meer promi-
nente plek te geven binnen de interventie, dit in samenwerking 

De blik vooruit
In 2018 hoopt DNK weer nieuwe slagen te maken en zich zo steeds verder te ontwikkelen en zich te onderscheiden als exper-
tisecentrum op het gebied van multiproblem jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar. We lichten er een aantal plannen uit.

2018
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verder te gaan met de implementatie van die innovaties en 
deze goed te gaan uitvoeren. Ook de leiderschapswissel zal tijd 
en energie kosten en vragen om aanpassingsvermogen van het 
hele team. Daarnaast gaan er nog twee nieuwe collega’s starten 
in het primair proces in 2018. Het is belangrijk dat er rust is in 
het team en duidelijkheid betreffende de aanpak, want dat is 
een grote factor voor het optimaal houden van het pedagogi-
sche klimaat, wat weer zijn effect heeft op de deelnemers en 
het succes van hun traject.

dat het proces van indienen – feedback krijgen en 
verwerken – opnieuw indienen – goedkeuring, een 
aanzienlijk deel van 2018 in beslag zal nemen.

STEVIGE START
In 2018 zal DNK meer aandacht besteden aan 
vaderschap. In de methodiekbeschrijving 2017 
is opgenomen dat de GGD op regelmatige basis 
voorlichting geeft over seksualiteit (waaronder 
voorbehoedsmiddelen). In 2018 zal er een les over 
ouderschap in het programma ontwikkeld en geïm-
plementeerd worden.

ZELFREDZAAMHEIDSMATRIX
De Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) zal verder 
worden geïmplementeerd in het programma. Op 
dit moment wordt de ZRM afgenomen aan het 
begin van de Instroomfase. In de monitoring van de 
deelnemers van DNK zal de ZRM in 2018 een meer 
prominente rol gaan innemen en meerdere malen 
gedurende het traject afgenomen worden, om zo de 
ontwikkeling van de deelnemer beter inzichtelijk te 
krijgen.

NAZORG EN VERDUURZAMING
De uitkomsten van de eerder beschreven evalu-
atie van de nazorg, zoals die in 2017 vorm heeft 
gekregen, worden meegenomen in het opstellen 
van nazorgdoelen binnen een nieuw op te zetten 
interventie rondom duurzaamheid. 
In 2018 wil DNK met enkele partners (Albeda Start 
College en Stichting De Verre Bergen) verkennen wat 
de mogelijkheden zijn betreffende het doorontwik-
kelen van de interventie op het gebied van metho-
diekvorming rondom verduurzaming. Hierbij wordt 
gedacht aan het verder uitbouwen van vaardig-
heden, gezond netwerken, vermaatschappelijking en 
nazorg. Samen met de onderzoekers van de voorma-
lige AW-DNK wordt gekeken naar de haalbaarheid 
van een onderzoek naar deze nieuwe interventie 
binnen de nieuwe AW-RR (Academische Werkplaats 
Rotterdamse Risicojeugd).

UITSTROOM NAAR WERK, SCHOOL EN ZORG
Ook in 2018 zal DNK weer alles op alles zetten om 
ten minste 130 deelnemers te helpen aan een 
succesvolle stap richting de samenleving, door 
hen te laten uitstromen naar werk, onderwijs, een 
perspectiefvolle stageplek of, als dat nodig is, specia-
listische zorg.

CONSOLIDEREN
Het jaar 2018 zal naast al deze plannen en ontwik-
kelingen, vooral in het teken staan van consolidatie. 
De afgelopen jaren is er ontzettend veel gebeurd en 
hebben er in rap tempo een aantal grote innovaties 
plaatsgevonden. Qua methodiek is het goed om nu 
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Figuur 8. Redenen uitval

Tabel 1. Uitval per fase
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Figuur 9.  Redenen niet gestart

Van de 307 aangemelde deelnemers is 12,7% niet op komen dagen op de eerste uitnodiging. 

Tabel 2. Instroom vanuit Justitieel kader
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Tabel 3. Overzicht aanmeldingen door verwijzers 2017

Naam Aantal Percentage
Albeda college 15 4,9%
Ayudo woonbeleiding 4 1,3%
Bouman GGZ 2 0,7%
Budget Solutions Bewindvoerderskantoor 3 1,0%
bureau frontlijn 3 1,0%
CVD de Stelle 3 1,0%
P.I. de IJssel, locatie PI Hoogvliet 1 0,3%
Dock 1 0,3%
Firmitas 4 1,3%
Flexus Jeugdplein 13 4,2%
Forensisch ACT jeugd, Palier 1 0,3%
Forensisch Centrum Teylingereind 2 0,7%
Futuro 1 0,3%
Hartelborgt 1 0,3%
Horizon 1 0,3%
Humanitas 1 0,3%
Jeugdbescherming 11 3,6%
Jeugdreclassering 6 2,0%
Jongerencoach 5 1,6%
Jongerenloket 85 27,7%
jongleren 3 1,0%
Leerplichtbeambte 3 1,0%
Leerwerk traject 1 0,3%
Leger des Heils 2 0,7%
Lucertis 1 0,3%
Onbekend 22 7,2%
Palier FACT jeugdteam 1 0,3%
Pameijer 2 0,7%
PI Rotterdam, locatie De Schie 1 0,3%
Reclassering 9 2,9%
Stichting Exodus 1 0,3%
Stichting Maaszicht 1 0,3%
Techniek College R,dam 1 0,3%
Wijkteam beverwaard 1 0,3%
Wijkteam Feyenoord 2 0,7%
Wijkteam Hillesluis 1 0,3%
Wijkteam Noord 1 0,3%
Wijkteam Tarwewijk 2 0,7%
Wijkteam Zuidwijk 1 0,3%
William Schikker Groep 1 0,3%
Youz 9 2,9%
Zelfmelder 78 25,4%

307
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Tabel 4. Historisch overzicht verwijzers (2014-2017)

Verwijzer 2014 2015 2016 2017
Academische Werkplaats   6  
Albeda college 1 3 8 15
ASVZ 3 1 2  
Auris College Rotterdam VSO cluster 2 school 1 1   
Ayudo woonbeleiding   2 4
Bavo europoort   1  
Budget Solutions Bewindvoerderskantoor    3
Bouman GGZ 1 1 4 2
bureau frontlijn    3
Buurtwerker   2  
Casemanager P.I  2   
Centrum voor Dienstverlening 2  2  
CVD de Stelle    3
Den Hey-Acker (JJI Breda)  1   
Dock 2   1
Educatief centrum trivium lindehof   3  
Firmitas   1 4
Flexus Jeugdplein 2  1 13
Forensisch ACT jeugd, Palier 8 8 2 2
Forensisch Centrum Teylingereind    2
Foyer CVD  1   
Futuro 1  3 1
Diverse 5 1   
Gemeente Rotterdam Charlois 1    
Hartelborgt  2 2 1
Horizon  2 2 1
Huisarts   1  
Humanitas  1  1
Jeugd beschermer  2 2 11
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond   1  
Jeugd Plus Jeugd  1   
Jeugdprofs   1  
Jeugdreclassering  4 6 6
Jeugdwerk-Nederland   1  
JIT jongeren begeleidster  1   
Job coach,woonbegeleider   1  
Jongerencoach  5 3 5
Jongerenloket 108 198 146 85
Jongleren   7 3
Klassen begeleidster Zadkine start Coll  1   
Leerplichtbeambte  2 5 3
Leger des Heils 3 2 7 2
Leerwerk traject    1
Lucertis 4   1
Mee Rotterdam 2    
Olympia College 1    
Onbekend    22
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Verwijzer 2014 2015 2016 2017
Pameijer  1  2
Paulus Kerk   1  
Penitentiair Startpunt, min. v veiligheid en justitie 1  1  
P.I. de IJssel, locatie PI Hoogvliet    1
PI Rotterdam, locatie De Schie    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 9
Riag Rijnmond 1    
Schoolloopbaan  1   
Stage docent VSO  1   
Stedelijk Team Jongerenwerk 2    
Stichting Exodus    1
Stichting Maaszicht    1
Stichting Seedz-zorg   1  
Techniek College R,dam    1
Tweede Jeugd 2    
UWV 2 1   
Wijkschool Feijenoord 2    
Wijkschool Noord 1    
Wijkteam Bergpolder,listkwartier   1  
Wijkteam Bloemhof 1    
Wijkteam Beverwaard  1 1 1
Wijkteam Feijenoord   2 2
Wijkteam Hillesluis    1
Wijkteam Noord    1
Wijkteam Prinseland   2  
Wijkteam Tarwewijk    2
Wijkteam Zuidwijk    1
William Schikker Groep 4 6 5 1
Youz 7 6 11 9
Zadkine 1  1  
Zelfmelder 132 95 109 78
Zelfmelder (via Albeda)  2   
Zuidwester  1 1  
Totaal 329 380 372 307
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Tabel 4. Overzicht per verwijzer
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Albeda college 15 7 7 4 1 3 0 3 1 0 1 1 1
Ayudo woonbeleiding 4 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Bouman GGZ 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
Budget Solutions 
Bewindvoerderskantoor

3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Bureau Frontlijn 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Centrum voor Dienstverlening 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVD de Stelle 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dienst Justitiële Inrichtingen, 
Penitentiaire Inrichting de IJssel, 
locatie PI Hoogvliet

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Dock 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educatief Centrum Trivium 
Lindehof

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Firmitas 4 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Flexus Jeugdplein 13 2 12 7 2 1 0 4 2 0 0 3 0
Forensisch ACT jeugd, Palier 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Forensisch Centrum Teylingereind 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Futuro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartelborgt 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Horizon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanitas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdbescherming 11 4 7 1 1 0 0 4 0 0 0 0 3
Jeugdreclassering 6 2 5 3 1 0 0 2 0 1 0 1 1
Jongerencoach 5 0 4 4 0 1 0 2 3 0 1 1 0
Jongerenloket 85 36 50 17 14 12 5 35 11 8 3 7 0
jongleren 3 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Leerplichtbeambte 3 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Leerwerk traject 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leger des Heils 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Lucertis 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Onbekend 22 10 8 3 4 1 1 5 3 1 1 0 1
Palier FACT jeugdteam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pameijer 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PI Rotterdam, locatie De Schie 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Reclassering 9 4 7 4 3 2 0 4 3 0 1 0 1
Stichting Exodus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stichting Maaszicht 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Techniek College R,dam 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wijkteam beverwaard 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wijkteam Feyenoord 2 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
Wijkteam Hillesluis 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
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Wijkteam Noord 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wijkteam Tarwewijk 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wijkteam Zuidwijk 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
William Schikker Groep 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Youz 9 1 8 3 4 3 2 3 2 2 1 1 0
Zadkine 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Zelfmelder 78 38 39 10 5 13 1 23 17 2 1 4 2
Zuidwester 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

307 124 185 69 45 40 15 99 45 21 11 24 12

Figuur 10. Outreached naar... 

4,2%
9,7%

5,6%

36,1%16,7%

11,1%
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Van outreached naar:

Detentie
School
Stage
Uitval
Werk
Zorg
Terug in programma
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ACCOUNTANTSVERKLARING
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