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Visie & missie
Stichting De Nieuwe Kans (hierna: DNK) ziet zichzelf als een transformatiecentrum met als doel om
jongvolwassen mannen met multiproblematiek te
helpen opnieuw te participeren in de maatschappij
door hen te ondersteunen bij het duurzaam
veranderen van hun denken, gevoelens, gedrag
en contacten en ze vervolgens terug naar werk,
school of zorg (indien noodzakelijk) te begeleiden.
Bij DNK ondersteunen medewerkers de deelnemers op hun pad naar een ander en gangbaar
leven. Het doel: transformatie en verandering. Het
andere leven betekent voor deze deelnemers dat
zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, hun
eigen gedrag en hun eigen acties. Hiermee kunnen
ze een stabiele plek krijgen in de maatschappij.

DNK zorgt ervoor dat zij hun behoeften
duurzaam kunnen aanpakken, zelfredzamer worden en hen perspectief te
geven. Dat is belangrijk, omdat we met
het veranderen van gedrag het denken en
doen van de deelnemers aanpassen, waardoor ze zien dat het perspectief dat DNK
hen voorspiegelt ook realistisch is. DNK
helpt en ondersteunt deze deelnemers
naar onderwijs, werk en zorg.

HET JAAR 2019 IN CIJFERS
TRAJECTEN
In 2019 zijn er 259 deelnemers aangemeld bij DNK. Hiervan
zijn 151 deelnemers gestart aan een traject bij DNK. Daarnaast
zaten er op 1 januari 2019 nog 24 deelnemers in het traject
die al in het voorgaande jaar waren gestart. Eind 2019 zaten er
nog 64 deelnemers in programma en waren nog 7 deelnemers
aangemeld.
UITSTROOM
In 2019 zijn 168 deelnemers uitgestroomd (succesvolle
uitstroom + uitval).
SUCCESVOL
105 deelnemers zijn succesvol uitgestroomd. Hiervan zijn 45
deelnemers uitgestroomd naar werk, 6 naar stage, 16 terug naar
school en 38 zijn succesvol overgedragen aan verdere specialistische zorg (bijvoorbeeld: Youz, Fivoor, Schoon Schip)
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UITVAL
In 2019 hebben 66 deelnemers hun traject niet
kunnen afronden bij DNK. Hiervan zijn 63 deelnemers uitgevallen en 3 deelnemers zijn tot onze spijt
in detentie gekomen.
NAZORG
Oud-deelnemers van DNK die zijn uitgestroomd
naar werk of school hebben twee jaar lang recht op
nazorg. Eind 2019 2019 stonden 117 deelnemers
ingeschreven in het nazorg bestand van DNK. Deze
jongeren worden gemonitord en ontvangen hulp
naar behoefte.
TOELICHTING
In deze jaarrapportage worden alle bovengenoemde
cijfers toegelicht.
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STABILITEIT EN ONTWIKKELING

Stabiliteit en ontwikkeling
Voor u ligt een nieuw jaarverslag van Stichting De Nieuwe Kans.
Directeur Art-Jan van Cappellen en bestuurder Krijnie Schotel
blikken gezamenlijk terug op 2019.

Wederom kunnen we terugblikken op een bijzonder
en enerverend jaar. Het was een jaar waarin vanzelfsprekend de deelnemer centraal stond en waarin
meer deelnemers hun weg naar DNK vonden om
te beginnen aan hun traject. Dit jaar ontvingen we
namelijk 259 aanmeldingen en 105 deelnemers zijn
uitgestroomd naar werk, school of specifieke zorg.
We zijn trots dat we zo veel deelnemers hebben
mogen ontvangen in onze interventie.
De Nieuwe Kans bestaat als organisatie sinds 2007
en iedere week zijn we weer blij verrast dat deelnemers van vijf, zes jaar terug langskomen om een
kop koffie te komen drinken en te laten weten hoe
het met hen gaat. Vaak gaat het goed met hen, een
enkele keer iets minder. Gelukkig weten zij ook op
die momenten De Nieuwe Kans te vinden en ook
dan staat De Nieuwe Kans voor hen klaar. Voor een
luisterend oor en een zetje in de goede richting.
Binnen De Nieuwe Kans streven we iedere dag weer
om de jongens verder te brengen. Hoewel het traject
vrijwillig is, is het niet vrijblijvend. Voor sommigen is
juist dat niet-vrijblijvende te hoog gegrepen. De ene
keer maakt een deelnemer het besluit niet meer te
komen, de andere keer maakt De Nieuwe Kans in
overleg met hem dat besluit. Pappen en nathouden
werkt op zo’n moment niet meer: het interveniëren
en bieden van kansen zorgt voor verandering bij
deelnemers en een duurzaam resultaat. Vanzelfsprekend blijft de deur altijd open voor deelnemers die
vroegtijdig uitvallen om op een later moment aan te
haken en het traject te voltooien.

2

In 2019 was het team van De Nieuwe Kans compleet. Dat
zorgde voor stabiliteit binnen een solide team met een
gezonde mix van enthousiasme, bevlogenheid, overtuiging,
ervaringsdeskundigheid en professionaliteit. Er zit een positieve
lijn in en dat heeft effect op de dagelijkse gang van zaken: deelnemers plukken hier bij hun eigen transformatie de vruchten
van.
Verder nam het symposium van de Academische Werkplaats
bij De Nieuwe Kans (AW-DNK) op 23 mei een centrale plek in.
Het jarenlange samenwerkingsproces tussen praktijk, beleid en
wetenschap is baanbrekend gebleken. Met de resultaten uit het
onderzoek kunnen we op een gedegen manier naar onze deelnemers en naar ons werk kijken: het draagt bij aan de professionaliteit van de organisatie. Baanbrekend is ook de manier hoe
we de multiproblematiek onder jongvolwassenen in Rotterdam
van vandaag het liefst morgen met elkaar willen oplossen. De
uitwerking hiervan was – op basis van de aanbevelingen van
het rapport van AW-DNK – een inspirerend bezoek aan San
Patrignano met stakeholders, bestaande uit een mix van beleid,
praktijk en wetenschap (zie verder uitgebreid in het jaarverslag).
Met onder andere de ervaringen uit San Patrignano in onze
rugzak gaan we in 2020 stappen maken om het fundamenteel
beter te doen voor deze jongens.
Carrousel vormde in 2019 ook een belangrijke markering in het
jaar. Deze documentaire is in november in première gegaan op
het IDFA in Amsterdam en is gefilmd en geproduceerd door
Marina Meijer. Een oprecht, integer en aangrijpend relaas dat
laat zien hoe transformatie van jongvolwassenen er letterlijk uit
kan zien. Ook hierover leest u verderop in het jaarverslag meer.
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Het symposium, het bezoek aan San Patrignano en Carrousel
dragen bij aan de bijzondere en unieke plek die De Nieuwe
Kans in het Rotterdamse voorzieningenlandschap heeft. Dat
zien we onder andere terug in een groot aantal organisaties
dat deelnemers doorverwijst naar ons en ook in het aantal
bezoeken dat we krijgen van binnen en buiten de stad, omdat
men benieuwd is hoe De Nieuwe Kans werkt.

hebben gezet. We blijven ons ontwikkelen en blijven
dag in, dag uit de tijd geven aan deelnemers voor
een duurzaam resultaat.

DNK ontwikkelt door. Sinds 2017 is DNK aangesloten bij iHUB:
een samenwerkingsverband tussen Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. In 2019 zijn we als organisatie steeds
meer gaan samenwerken in het Service Centre (ICT, financiën,
bedrijfsvoering), met marketing/communicatie en governance.
In 2020 gaan we hier mee verder.
Doorontwikkeling vindt ook plaats bij Schoon Schip. We zien
dat de mate van multiproblematiek zwaarder wordt en steeds
meer deelnemers lijken te kampen met een (Licht) Verstandelijke Beperking (hierna: LVB). Dit jaar zijn we dan ook gestart
om Schoon Schip steeds meer te gaan inrichten voor de groep
jongens die juist te maken hebben met multiproblematiek in
combinatie met een LVB. Deze jongens hebben meer aandacht,
begeleiding en tijd nodig om stabiliteit te verkrijgen alvorens te
kunnen veranderen.
In het onderzoek van AW-DNK, het bezoek aan San Patrignano
en de documentaire Carrousel zien we een rode draad: tijd.
Tijd is essentieel voor een deelnemer om duurzaam te kunnen
veranderen naar stabiliteit. Tijd kent geen kaders. Een organisatie als De Nieuwe Kans heeft tijd nodig gehad om zichzelf
te kunnen ontwikkelen tot het punt waar we nu zijn. Die tijd
geven we onze deelnemers ook. We gaan in 2020 vol goede
moed en enthousiasme verder met wat we in 2019 in gang
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DOELGROEPEN IN BEELD

Doelgroep in beeld –
de resultaten
De Nieuwe Kans heeft een bijzondere plaats binnen Rotterdam. Door de manier
waarop DNK wordt beschikt door de gemeente, fungeert het als een maatschappelijke
voorziening voor multiprobleem jongvolwassenen in de stad. Zij kunnen zich op ieder
moment van de week bij DNK aanmelden voor het programma, doorverwijzende
organisaties kunnen altijd een potentiele deelnemer aanmelden. Binnen een paar
dagen volgt het kennismakingsgesprek en veelal direct wordt het maatschappelijk
werk opgestart om de meest acute problemen direct met een deelnemer op te
pakken. Vervolgens start om de week op maandag een groep met nieuwe deelnemers.
Laagdrempeligheid, professionaliteit en snel handelen zijn scheppende voorwaarden
waardoor relatief veel deelnemers zichzelf aanmelden of worden aangemeld vanuit het
netwerk.
AANMELDING
In 2019 hebben 259 jongvolwassenen zich aangemeld, een stijging van 20 ten opzichte van vorig
jaar. Iedereen die zich aanmeldt of wordt doorverwezen, krijgt een kennismakingsgesprek. Dat
kennismakingsgesprek wordt altijd gedaan door
twee collega’s: een intake-medewerker en een
maatschappelijk werker. Zonder formulieren en
papieren wordt op een persoonlijke manier kennis
gemaakt met de deelnemer en vice versa. Roy
(intake-medewerker) vertelt: “In het afgelopen jaar zie
ik dat de jongens steeds jonger lijken te worden. Ook
het aantal jongens dat moeite heeft met het vinden
en behouden van huisvesting neemt toe. Steeds
vaker hoor ik van hen terug dat ze een tijdje bij hun
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oma kunnen slapen, dan weer bij een vriend of helaas noodgedwongen moeten bivakkeren op straat. Enerzijds hebben
ze een trotse houding en stralen ze uit dat ze – om het plat te
zeggen – schijt aan de wereld hebben. Anderzijds schreeuwen
zij van binnen om aandacht, liefde en oprechte interesse. Dat
probeer ik te doen tijdens mijn kennismakingsgesprek met een
nieuwe deelnemer: hem prettig en comfortabel te laten voelen
en te laten weten dat we er voor hem zijn om samen aan de
slag te gaan”.
De ingezette lijn met het actief bezoeken van netwerkpartners
en op bezoek laten komen bij DNK is ook dit jaar van grote
waarde geweest. Organisaties zoals Reclassering Rotterdam,
Jongerenloket Rotterdam, Albeda College, Mee Rotterdam en
vele anderen brachten een bezoek aan DNK.
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Overzicht 2019
Zorg: 38

In detentie: 3

Werk: 45
Stage: 6
School: 16

Aanmelding

Aanmelding: 259

Niet gestart
Outreached gestart
Instroomfase
School
Stage
Werk
Zorg

Instroomfase: 154

In detentie

Outreached
gestart: 51

Niet gestart: 88

Figuur 1: Overzicht 2019
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OVERZICHT 2019

Ze kregen een rondleiding, konden kennismaken en
ervaringen uitwisselen met collega’s, genieten van
een warme lunch. Natuurlijk zorgden de gesprekken
met deelnemers ervoor dat bezoekers voelen hoe
DNK reilt en zeilt.
Daarnaast is DNK ook actief de stad ingegaan. Zo
heeft DNK workshops en presentaties gegeven op
tal van expertmeetings en was DNK aanwezig in de
Werkwasstraat van Crooswijk en Delfshaven. Ook zijn
de banden weer aangehaald met het Rotterdamse
Netwerk voor Jonge moeders en bezocht DNK veel
organisaties die zich bezig houden met begeleid
wonen.
De samenwerking met alle maatschappelijke organisaties heeft in 2019 zijn vruchten afgeworpen. Het
aantal jongvolwassenen dat is doorverwezen door
organisaties steeg van 140 in 2018 naar 172 in 2019.
DNK is trots op de vele samenwerkingsverbanden
die er zijn in de stad. Het opbouwen en in stand
houden van goede relaties op diverse niveaus zorgt
er ook dit jaar weer voor dat deelnemers een nieuwe
kans hebben gekregen.
Bijzonder is dat een grote groep jongvolwassenen
met multiproblematiek DNK weet te vinden. In 2019
hebben 87 jongvolwassenen zich zelf aangemeld
om te starten. Ze komen vaak via hun eigen netwerk
bij DNK terecht. Vrienden, kennissen of familie
vertelden hen wat DNK voor hen heeft betekend, en
dat zorgde voor een grote groep jongvolwassenen
die zich uit eigen initiatief aanmeldde. In het traject
ziet DNK dat deze zelfmelders gemotiveerd zijn om
er iets van te maken en bovendien zijn het vaak
deelnemers die nog niet bekend zijn in het systeem.
Zo hebben ze geen vaste woon- of verblijfplaats en/
of een verlopen paspoort en door de complexiteit
van het systeem lukt het hen niet om zelfstandig dit
soort zaken te regelen. Maatschappelijk werkers gaan
in dit soort gevallen direct met deze onderwerpen
aan de slag.
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Tabel 1. Overzicht aanmeldingen door verwijzende organisaties 2019:
Albeda College
Ayudo woonbeleiding
B&A
Centrum voor Dienstverlening
CVD de Stelle
Dock
Firmitas
Fivoor
Humanitas
I.C.Z. Cura zorginstelling
Jeugdbescherming
Jeugdreclassering
Jongerencoach
Jongerenloket
Leger des Heils
Maaszicht
Middin
Nico Adriaans stichting
Onbekend
Pameijer
Pit 010
Reclassering
Seedz Zorg
Stichting Maaszicht
Stichting Nieuw Thuis
Stichting Ontmoeting
Timon
Wijkteam Feyenoord
Wijkteam Hillesluis
Wijkteam IJsselmonde Zuid
William Schikker Groep
Youz
Zelfmelder
Zorg Hoop Liefde

12
1
1
2
1
2
1
4
1
1
11
8
4
77
5
1
2
2
3
2
1
9
2
1
1
1
2
2
1
1
5
4
87
1
259

4,6%
0,4%
0,4%
0,8%
0,4%
0,8%
0,4%
1,5%
0,4%
0,4%
4,2%
3,1%
1,5%
29,7%
1,9%
0,4%
0,8%
0,8%
1,2%
0,8%
0,4%
3,5%
0,8%
0,4%
0,4%
0,4%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%
1,9%
1,5%
33,6%
0,4%
100%
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Transformatie – richting een stabiel leven in de vorm van werk of school – is een proces en dat gaat voor de deelnemers bij
DNK soms met vallen en opstaan. Dat betekent ook dat deelnemers spijtig genoeg uitvallen tijdens het traject dat zij volgen.

Redenen van uitval
5

2

5

3

6
Ander traject
In detentie

4
17

Niet bereikbaar
Niet geïnteresseerd

4

Niet komen opdagen
Vrouw
7

Weer niet gestart
Werkt
Woont niet in Rotterdam
Te oud

35
Vanuit het Deelnemer Volgsysteem (DVS) dat DNK gebruikt is ook bijgehouden op welk moment de deelnemer uitvalt
tijdens het traject:

In welke fase uitval
1

5

5

27
15

Doorstroomfase A
Doorstroomfase B
Instroomfase
Outreached Gestart
Outreached tijdens DNK

21
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Uitstroomfase School

7

UITSTROOM

Uitstroom: klaar voor de start!
Ook dit jaar werkt De Nieuwe Kans! Wederom kon De Nieuwe Kans met een groot aantal
werkgevers binnen en buiten Rotterdam samenwerken om deelnemers met succes te
laten uitstromen. De economie draait goed en dat ziet De Nieuwe Kans ook terug bij het
vinden van passende banen voor haar deelnemers. Daarnaast blijft de samenwerking
met het Albeda College belangrijk. Opvallend is dat dit jaar veel deelnemers zijn
uitgestroomd naar specialistische zorg.
In 2019 zijn 151 deelnemers gestart aan het traject, 105 deelnemers zijn uitgestroomd
naar werk, school of zorg. Dit jaar zijn er 13 deelnemers meer uitgestroomd dan het jaar
er voor. Waar het in de zomermaanden relatief rustig bleef met het aantal aanmeldingen
vanuit het netwerk en zelfmelders, begon in het najaar de toestroom van nieuwe
deelnemers te stijgen. Met iedere twee weken een groep van ongeveer 7-8 nieuwe
deelnemers.
In 2019 zijn 38 deelnemers uitgestroomd naar werk.
De Nieuwe Kans kan bouwen op een netwerk van
werkgevers die altijd wel extra handen kunnen
gebruiken. De weg naar werk is voor iedere deelnemer verschillend. Sommige deelnemers weten
vrij snel wat ze willen en kunnen en lukt het zelfstandig om een baan te vinden. Andere deelnemers
hadden daar in de praktijk meer moeite mee. Voor
deze deelnemers duurt het langer om zichzelf beter
te leren kennen en te ontdekken waar ze goed in
zijn in combinatie met de baan die daar bij past.
Uitstroommedewerker Jeroen is in alle gevallen
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betrokken wanneer deelnemers uitstromen naar werk. Zijn hulp
en ondersteuning is divers, passend bij wat een deelnemer op
dat moment nodig heeft. Dit varieert van het helpen bij het
maken van een CV, het oefenen van sollicitatiegesprekken, het
zorgen voor goede werkkleding en -schoenen, het ophalen van
deelnemers en brengen naar de werkplek tot aan het begeleiden van een deelnemer op de werkvloer zelf. Alle hierboven
genoemde voorbeelden zijn hard nodig om het traject te
laten slagen. Wat in de samenleving als vanzelfsprekend wordt
gezien, geldt niet altijd voor de deelnemers bij De Nieuwe Kans.
Zij hebben juist op dit soort life-events meer tijd en ondersteuning nodig om te kunnen landen op hun nieuwe werkplek.
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Deelnemers die aan het werk zijn, kunnen in het kader van
nazorg altijd terecht bij De Nieuwe Kans voor ondersteuning en
advies. Anderzijds houdt De Nieuwe Kans ook intensief contact
met deelnemers die recentelijk zijn uitgestroomd. Het komt in
deze periode – wanneer deelnemers voor het eerst op eigen
benen staan – geregeld voor dat er contact is tussen deelnemer, De Nieuwe Kans en werkgever omdat het in de eerste
dagen of weken nog niet helemaal soepel op de werkvloer
verloopt. De Nieuwe Kans heeft in dit soort casuïstiek een
brugfunctie; omdat zij een deelnemer al geruime tijd en goed
kennen en daardoor weten hoe bepaald gedrag of acties geïnterpreteerd moeten worden. Op die manier zorgt De Nieuwe
Kans ook voor een warme overdracht naar een werkgever toe,
om de interventie zo duurzaam mogelijk te maken.
Eind 2019 stonden 117 deelnemers opgenomen in het nazorgbestand van DNK. Dat betekent dat wij aan hen actief nazorg
hebben verleend. Aan de deelnemers die dit jaar zijn uitgevallen – 76 in totaal – is nazorg aangeboden. Veel van hen
hebben om voor hun motiverende redenen hier geen gebruik
van gemaakt.
(HER)START OP SCHOOL
Deelnemers die starten met hun traject bij De Nieuwe Kans
kunnen als richting van uitstroom school kiezen. In 2019
stroomden 16 deelnemers uit naar school, twee minder dan het
jaar ervoor. Uit het onderzoek van AW-DNK blijkt dat onder een
cohort van 696 deelnemers maar liefst bijna 80% geen startkwalificatie bezit. Daarom is DNK des te meer blij met de samenwerking met het Albeda Startcollege. Hier kunnen deelnemers van
DNK iedere week instromen en hiermee is de drempel om te
starten met een opleiding zeer laag. Deelnemers binnen deze
opleiding kunnen hier hun niveau 1-diploma behalen. Dat geeft
vervolgens weer toegang tot een vervolgopleiding.
Binnen uitstroom naar school speelt uitval ook een rol van
betekenis. Dat komt volgens Vera (trajectbegeleider en docente
Nederlands) omdat jongens school zien als een uitvlucht die
uiteindelijk nog niet passend is op dat moment in hun leven:
“Soms is het net te hoog gegrepen qua niveau, hebben ze
moeite met de structuur van de dag of hebben ze nog niet
voldoende concentratie om een hele dag lessen te volgen.
Ik merk ook dat jongens toch vaak al negatieve ervaringen
hebben gehad, bijvoorbeeld doordat ze al een aantal keer zijn
uitgevallen bij andere opleidingen. Dat motiveert hen niet
altijd”. Ook voor deze jongens stond de deur bij DNK altijd open
om opnieuw te beginnen en uit te zoeken waar het misging.

Tijdens de kennismakingsgesprekken en de
instroomfases krijgt een driehoek (trainer/coach,
maatschappelijk werker en trajectbegeleider) een
goed beeld wat er mogelijk aan de hand is met
een deelnemer qua multiproblematiek, motivatie
en gedrag. Gaandeweg kan een driehoek ook de
conclusie trekken dat de (onderliggende) problematiek op een bepaald moment zo complex is, dat deze
niet enkel en alleen door DNK met een deelnemer
kan worden opgelost.
Op die momenten schakelt DNK – vanzelfsprekend
in overleg en met goedkeuring van de deelnemer –
specialistische hulp en zorg in. Zo zijn dit jaar 17
deelnemers aangemeld voor een traject bij Youz,
waar zij terecht kunnen in het geval van psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek. De
overige 21 deelnemers zijn uitgewaaierd naar andere
zorgtrajecten.
Net als voorgaande jaren had een aantal jongens
te maken met een taalachterstand, waardoor het
volgen van het programma bij DNK niet goed mogelijk was. Zes deelnemers zijn voor een taaltraject
aangemeld bij NL-Educatie. Zes deelnemers zijn ook
aangemeld bij specifieke forensische zorg, zoals De
Waag of Fivoor.
De interne samenwerking met Schoon Schip begint
in de praktijk zijn vruchten af te werpen. Dit jaar zijn
vijf deelnemers die oorspronkelijk zijn gestart bij De
Nieuwe Kans, “aangemeld” bij Schoon Schip. In alle
gevallen is deze keuze gemaakt omdat deze deelnemers te maken hebben met complexere problematiek en ten gevolge hiervan meer én intensievere
begeleiding nodig hebben in een meer prikkelarme
en gestructureerde omgeving. Verder in dit verslag
komt de doorontwikkeling van Schoon Schip ruim
aan bod.

DE WEG NAAR SPECIALISTISCHE ZORG
DNK kan – onder andere via de ZRM en het afnemen van een
WAIS (intelligentietest) – gedeeltelijk in kaart brengen wat er
speelt en leeft bij een deelnemer. DNK kan op een laagdrempelige manier specialistische diagnostiek inschakelen via de
cruciale samenwerking met Youz. Dit jaar zijn 38 deelnemers
doorverwezen naar specialistische zorg die op dat moment
beter passend was.
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INTERVIEW

Interview met Jay
Halverwege 2019 is Jay (1999) gestart met zijn traject bij De Nieuwe Kans. Jay zit op
dit moment een half jaar in het programma en vertelt open en eerlijk een persoonlijk
levensverhaal, hoe hij bij De Nieuwe Kans terecht kwam en over zijn doelen.

Jay is opgegroeid in Rotterdam en woonde daarna
in Biervliet, Vlissingen en daarna weer in de regio van
Rotterdam. Hij wilde heel graag designer worden,
maar werd tot zijn spijt niet aangenomen voor deze
opleiding. Jay startte met een andere opleiding maar
maakte die niet af. Daarna verhuisde hij vrij snel naar
Aruba, om bij zijn vader te gaan wonen. Uiteindelijk
kwam hij bij zijn oma terecht. Hij vertelt over die
periode: “Daar heb ik een paar jaar gewoond, maar
dat was niet altijd even fijn. Mijn oma was erg ouderwets in de opvoeding, ze was erg streng en ik mocht
weinig doen buitenshuis. Dat is eigenlijk heel gek als
je nog zo jong bent”.
Hij had, zoals hij dat zelf zegt, altijd wel een soort dark
vibe om zich heen hangen. “Ik was op Aruba altijd
met muziek bezig, was veel aan het blowen. Daar
kwam wel eens het straatleven bij kijken, maar nooit
heel heftig of iets dergelijks. Ik werkte er in een brouwerij om geld te verdienen en kon gewoon goed
met iedereen opschieten, met veel verschillende
mensen. Dat was ook wel eens ingewikkeld, want op
Aruba was er veel sociale controle. Telkens moest ik
uitleggen waarom ik met iemand omging. Iedereen
houdt elkaar in de gaten en weet wat er speelt”.
Ook op Aruba stopte Jay op een gegeven moment
met zijn opleiding. Hij keerde terug naar Nederland
en trok in bij zijn moeder. In mei 2018 was er bij
zijn moeder thuis een heftig incident waarover Jay
vertelt: “Alles wat ik had meegemaakt op Aruba en
vroeger in Rotterdam kwam er op dat moment uit. Ik
keek in de spiegel, maar ik zag mijzelf eigenlijk niet.
Ik zag alleen m’n binnenste, mijn kern en toen flipte
ik”. Hij pakt een gitaar en slaat daar mee een spiegel
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kapot. Daarna voelde hij niks, gevoelloos en vond het rot om
zijn moeder erna zo verdrietig te zien.
Jay zat veel met zijn gedachten in het verleden, dacht nooit aan
de dingen die goed waren gegaan en was vaak met negatieve
dingen bezig. Dat hield hij vast en dat was op een gegeven
moment zelfdestructief. In die tijd werkte hij in een winkel en
kwam hij er per toeval achter dat via de kassa een artikel kon
worden geretourneerd en de kassalade openging om geld terug
te geven aan de klant. Dat geld hield hij voor zichzelf en hij kocht
er wiet van om van het schuldgevoel af te komen. Het werd een
negatieve spiraal waar hij in terecht kwam en het was een periode
waarin hij niet veel meer had. Het ging van kwaad tot erger.
Na andere incidenten werd hij opgenomen in een psychiatrische kliniek voor een behandeling. De vele medicijnen die hij
moest innemen kon hij niet goed verdragen: “Ik zou het niet
iedereen aanraden, maar bij mij werkte het door er gewoon mee
te stoppen en af en toe een blowtje op te steken. Ik werd er niet
beter van, de medicatie. Maar ik werd ziek zonder de medicijnen”.
Nadat opname in de kliniek tot een einde kwam, kwam Jay letterlijk op straat te staan. Op een gegeven moment kwam hij bij De
Nieuwe Kans terecht. Hierover vertelt Jay: “Ik zie De Nieuwe Kans
echt als een frisse start voor me. Het is een plek waar ik mezelf
kan zijn en dat is fijn. Ik heb hier geleerd om controle te krijgen
over de negatieve gedachten die ik in het verleden had. Met
hulp van De Nieuwe Kans wil ik graag brandwacht worden en
mijn rijbewijs halen. De goeie dingen in het leven komen vanzelf,
als je intenties en bedoelingen goed en puur zijn. Samen met
PerspeKtief heb ik nu een kamer voor mezelf. Mijn andere passie
is muziek. Over een paar maanden zou ik graag een paar tracks
droppen waar mensen op straat van onder de indruk zijn. Nu
ben ik echt blij met mezelf, ik zou geen ander persoon willen zijn.
Vandaag kan ik weer met een goed gevoel in de spiegel kijken.”

Stichting De Nieuwe Kans – Jaarverslag 2019

SAMENWERKING

De verdieping:
samenwerking met
Jongerenloket Rotterdam
De Nieuwe Kans en het Jongerenloket van Gemeente Rotterdam werken geruime tijd
met elkaar samen in het verminderen van multiproblematiek onder jongvolwassenen
in Rotterdam. Dit jaar is de samenwerking verder geïntensiveerd door gezamenlijk op
te trekken in de zoekperiode en in het volgen van een training in het gebruik van de
JIM-methodiek.

ZOEKPERIODE
Rotterdamse jongvolwassenen kunnen terecht bij het Jongerenloket van de Gemeente Rotterdam wanneer zij problemen
hebben op het gebied van onderwijs, huisvesting en/of inkomen.
Zij krijgen een intake en kennismakingsgesprek met een jongerencoach. De jongvolwassene heeft vervolgens gedurende een
maand een inspanningsverplichting, waarin hij laat zien dat
hij zijn zelfredzaamheid vergroot, bijvoorbeeld door vacatures
te zoeken of te solliciteren naar een baan. Mocht dit niet het
gewenste resultaat opleveren, dan verwijst de jongerencoach
hem door een geschikte interventie, zoals De Nieuwe Kans.
Dit jaar heeft De Nieuwe Kans samen met Jongerenloket gekeken
hoe zij als systeem op een andere manier kunnen aansluiten bij
de leefwereld van de deelnemers. Eens per twee weken start op
maandag een groep nieuwe deelnemers bij De Nieuwe Kans.
Sommige deelnemers starten hun traject bij DNK als onderdeel
van de zoekperiode als inspanningsverplichting. In 2019 hebben
28 deelnemers hier gebruik van gemaakt, vier van deze deelnemers zijn helaas tijdens de zoekperiode niet teruggekomen. Het
betekent dat 24 deelnemers in deze periode hun zelfredzaamheid konden verhogen, bijvoorbeeld door ondersteuning vanuit
het maatschappelijk werk vanuit DNK, het opdoen van werknemersvaardigheden en dat een jongerencoach aanwezig is om
alle praktische zaken met hen te regelen rondom het aanvragen
van een uitkering.
JOUW INGEBRACHTE MENTOR (JIM)
Daarnaast hebben zes collega’s van DNK samen met zes jongerenconsulenten van het Jongerenloket de JIM-training (Jouw
Ingebrachte Mentor) gevolgd. Een JIM is een familielid, vriend of
bekende van de deelnemer. Het is iemand die ze dus kennen en
vertrouwen. Een deelnemer wijst hem/haar aan omdat hij voelt
dat de JIM hem kan inspireren, ondersteunen en adviseren. Vera
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(trajectbegeleider en docente Nederlands) van DNK
volgde de training en vertelt: “De hulpverlening die
je doet is met de JIM-methodiek duurzamer en meer
waardevol geworden. We zoeken nu samen met de
deelnemer in zijn nabije omgeving naar iemand die
hem langdurig kan bijstaan, ook als het traject bij
De Nieuwe Kans op een gegeven moment stopt.
Daarnaast merk ik dat wanneer ik het sociale netwerk
van een deelnemer in kaart breng voor het zoeken
van JIM, dat deelnemers veelal vertroebelde relaties
hebben in hun familie. Op die manier draagt het voor
deelnemers ook bij om het contact te herstellen met
een moeder, vader of ander familielid”.
Jeroen van het Jongerenloket licht toe: “Het volgen
van deze training heeft echt invloed op hoe ik mijn
werk invul als coach bij het Jongerenloket. Met
een deelnemer kijk ik welke interventie – zoals De
Nieuwe Kans – het beste bij hem past en daarbij kijk
ik met hem tegelijkertijd wie er in het sociale netwerk
hem kan ondersteunen bij het volgen van de interventie. Wie een deelnemer kan helpen wordt nu
minstens zo belangrijk als hetgeen wat ik voor hem
kan betekenen. Dat zorgt voor een veel duurzamere
basis en een hogere kans van slagen. Samen met De
Nieuwe Kans zijn we in Rotterdam aan het pionieren
binnen de doelgroep van 18 jaar en ouder. Het zou
mooi zijn als meer organisaties in de stad met deze
methodiek aan de slag gaan”.
Op dit moment hebben 9 deelnemers een JIM
betrokken in hun traject. In 2020 gaat DNK verder
met het implementeren van JIM bij haar deelnemers.
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WERKWIJZE

ZRM, Mesis en JBB
ZELFREDZAAMHEID-MATRIX (ZRM)

In 2019 is DNK begonnen met het afnemen van de ZRM bij haar deelnemers. De ZRM toetst de zelfredzaamheid op de
leefgebieden inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke
gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke
participatie en justitie.
Larah is maatschappelijk werker bij DNK en vertelt hoe zij de ZRM gebruikt met haar deelnemers: “Het is met name een praktisch instrument dat we binnen het maatschappelijk werk gebruiken om bij een deelnemer in kaart te brengen hoe hij er
voor staat. Bij de intake vul ik de ZRM in als basis en gedurende het traject praat ik veel met de deelnemers en maak ik samen
met de deelnemer tussentijds en aan het einde van het traject de balans op. Een kanttekening bij de ZRM is dat het enkel
praktische zaken in kaart brengt waarmee je na verloop van tijd verbetering kan zien. Het laat niet zien dat een deelnemer
bijvoorbeeld op tijd komt in het traject, gemakkelijker gaat communiceren of zich meer open gaat stellen voor verandering”.
Doordat de ZRM in de loop van 2019 in gebruik is genomen en doordat er uitval plaatsvindt onder deelnemers, is het niet
mogelijk om bij alle deelnemers een trend te zien op de verschillende leefgebieden op de ZRM. Tabel 2 laat zien wat de
gemiddelde ZRM-score is van een deelnemer tijdens de intake of begin van het traject (T0) en wanneer hij langer in het
traject zit, bijvoorbeeld in de instroom- of doorstroomfase (T1). De getoonde scores zijn gebaseerd op 50 deelnemers (N=50).
Tabel 2. Gemiddelde ZRM-score deelnemer bij intake en instroom- of doorstroomfase
5,5
5,0
4,5

Geestelijke gezondheid
Verslaving

ZRM-score

4,0

Sociaal netwerk
Justitie
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Huisvesting
3,0

Financiën
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2,5

Gezinsrelaties
Fysieke gezondheid

2,0

ADL vaardigheden
Maatschappelijke participatie

1,5
1,0
T0

T1

Meetmoment
Daarnaast laat tabel 3 op de volgende pagina de gemiddelde ZRM-score zien van een deelnemer tijdens de intake of begin
van het traject (T0), wanneer hij langer in het traject zit, bijvoorbeeld in de instroom- of doorstroomfase (T1) en wanneer
deelnemers zijn uitgestroomd werk of langer in de doorstroomfase verblijven (T2). Let wel: de getoonde scores zijn gebaseerd op N=16. Dit betekent dat onderstaande tabel niet representatief is voor de gehele populatie bij DNK. Het geeft enkel
binnen een selectieve groep inzicht hoe deelnemers scoren op de ZRM.
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Tabel 3. Gemiddelde ZRM-score deelnemer gedurende langer verblijf in traject
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MESIS EN PILOT JONGEREN BUDGETBEHEER (JBB)

Op verzoek van Gemeente Rotterdam zijn de maatschappelijk werkers in 2019 tevens gestart met het inzetten van Mesis en
Jongerenbudgetbeheer.
Mesis is een screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst. Deze lijst wordt door de deelnemer zelf ingevuld. De
antwoorden die de deelnemer hierop geeft, worden automatisch online verwerkt. Het rapport dat vervolgens gegenereerd
wordt, geeft de deelnemer en maatschappelijk werker inzicht in de mate waarin de deelnemer in staat is om duurzaam en
stabiel financieel gedrag te (gaan) vertonen.
Gilbert is maatschappelijk werker bij DNK en vertelt over zijn ervaringen met Mesis: “Het mooie aan Mesis is dat het in kaart
brengt of een deelnemer klaar is om de stap te maken naar gedragsverandering op financieel gebied. Dit krijgen we objectief anders niet op deze manier onderbouwd. Informatie over de hoogte van schulden of dat iemand (recht op) toeslagen
heeft, zou ik echter ook zonder Mesis kunnen achterhalen. Op de lange termijn kunnen we Mesis gebruiken om de schulden
te inventariseren en indien nodig de deelnemer door te verwijzen naar Geldmatties of een andere instantie in de stad”. Maatschappelijk werkers hebben bij 60 deelnemers de Mesis-vragenlijst laten afnemen. In 2020 wordt een sessie gepland met
Gemeente Rotterdam en de bedenkers van Mesis om de pilot te evalueren.
Verder werkt DNK samen in het Jongerenbudgetbeheer, dat wordt uitgevoerd door Kredietbank Rotterdam. De samenwerking betreft een pilot, waar door middel van budgetbeheer rust wordt gebracht in de financiën van een deelnemer bij DNK.
In de dagelijkse praktijk zien de maatschappelijk werkers dat het idee van deze pilot goed is en goed kan werken bij deelnemers. Een kanttekening hierbij is dat er vanuit het JBB een vast aanspreekpunt of contactpersoon ontbreekt. Daarom is het
voor een maatschappelijk werker minder gemakkelijk om iemand direct vragen te stellen in een casus. Het ontbreken van
een vast contactpersoon verhoogt vooralsnog de drempel om te starten met het JBB.
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DOELGROEP

Aangrijpende problematiek
en uitdagingen
Gaandeweg 2019 zijn DNK en Schoon Schip op een andere, gedifferentieerde manier
naar individuele deelnemers gaan kijken. Het kennismakingsgesprek en de instroomfase
vormen nog steeds een belangrijke basis om een beeld te krijgen van een deelnemer. In
de afgelopen jaren waren er altijd deelnemers die wel wilden deelnemen aan het traject,
maar door allerlei problematiek niet mee konden doen. In het afgelopen jaar kwamen
deze deelnemers steeds vaker over de vloer. Binnen de organisatie leefde de vraag: met
wat voor deelnemer hebben we nu eigenlijk echt te maken?
SCHOON SCHIP
Voorheen kwamen bij Schoon Schip voornamelijk de
zwaardere mannen met een crimineel verleden die
moesten deelnemen aan het traject en geen keuze
hadden. Gaandeweg heeft er bij Schoon Schip een
verandering plaats gevonden in hoe de doelgroep er
uit ziet. Nu komen er vooral deelnemers die nergens
terecht kunnen of niet ergens kunnen aanhaken. Op
een uitzondering na hebben zij allemaal te maken
met een LVB. Daar komt bij dat ze wel streetwise zijn,
maar niet streetwise genoeg om niet opgepakt te
worden. Zij hebben moeite om aan te haken bij de
mainstream maatschappij, omdat ze niet goed weten
hoe het hoort en wat er van hen verwacht wordt.
Collega Jasmijn (Teamleider Schoon Schip) licht
toe: “De deelnemers in het traject bij Schoon Schip
hebben hun hele leven al moeite om zich te handhaven. Dat begint al met het feit dat ze moeilijk op
school kunnen meedraaien en vaak een complexe
thuissituatie hebben. Hoe kan je relatief normaal
opgroeien als je ouders verslaafd zijn aan cocaïne?
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Heb je een goed sociaal netwerk en vangnet wanneer je op
aanraden van je vader een wietplantage neemt om vervolgens
uit huis te worden gezet door de woningcorporatie? Het is voor
die jongens lastig om uit zo’n fout netwerk te stappen, omdat
dit het enige is wat ze aan netwerk hebben”.
DE NIEUWE KANS
De deelnemers bij De Nieuwe Kans hebben allemaal multiproblematiek en steeds vaker kwam aan de oppervlakte dat
zich hierbinnen een subgroep bevond die nog complexer was.
Tegelijkertijd had DNK met het rapport van AW-DNK goed
in beeld welke eigenschappen en kenmerken deelnemers
hebben, alsook hoe hun trajectverleden er uit ziet. Een opmerkelijk resultaat was dat onder een cohort van 696 deelnemers
50,7% een indicatie heeft voor Lichte Verstandelijke Beperking
(LVB). Een LVB is de optelsom van een beperking in het cognitief
vermogen (IQ tussen 50 en 70) in combinatie met een beperkt
aantal adaptieve vaardigheden (sociaal aanpassingsvermogen).
Voor zowel DNK als Schoon Schip was dit een vertrekpunt om
– naast het observeren van deelnemers – via vragenlijsten en
testen in beeld te brengen hoe de deelnemer er voor staat.
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WAIS-IV-NL EN SCL-90
De Nieuwe Kans heeft medio 2019 de Wechsler Adult Intelligence Scale IV-NL (WAIS-IV-NL) aangeschaft. Met deze test
wordt het IQ van een deelnemer in kaart gebracht. De uitslagen
zeggen veel en laten meer zien dan op het eerste oog wordt
verwacht, zo licht collega Levi (gedragstrainer en psycholoog)
toe: “De test meet de factoren verbaal begrip, perceptueel
redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Samen
vormt dit een totaalscore. Tot nu toe zijn alle profielen disharmonisch, dat betekent dat er een significant verschil zit op
de scores tussen deze vier gebieden. Met het afnemen van
de test voorkom je dat je een deelnemer onder- of overvraagt. Sommige deelnemers zijn laag begaafd op het verbale
gedeelte, maar scoren op het verwerkingsgeheugen juist hoog
begaafd”. In de praktijk betekent dit dat je aan een dergelijke
deelnemer een bepaalde handeling vier keer moet uitleggen
en wanneer hij het eenmaal begrijpt hij een hoog tempo kan
aanhouden in het werk. Daarnaast is DNK ook gestart met het
laten invullen door een deelnemer van de Symptom Checklist
(SCL-90). Dit is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en
psychische klachten meet ten behoeve van de screening van
psychopathologie. Het brengt onder andere in beeld in welke
mate deelnemers te maken hebben met angsten, depressie,
somatische klachten of hostiliteit. Via de WAIS-IV-NL en SCL-90
kunnen de capaciteiten en eigenschappen van deelnemers bij
DNK en Schoon Schip veel beter in kaart worden gebracht en
kan er betere en meer gerichte ondersteuning plaatsvinden
gedurende het traject.
VERNIEUWDE AANPAK
De deelnemers met multiproblematiek en LVB vragen om
een bijzondere aanpak en ondersteuning. De Nieuwe Kans is
in gesprek met Rotterdamse organisaties om meer te weten
te komen over wat werkt bij deze deelnemers. Uit welke
elementen bestaat een programma? Hoe groot zou een groep
deelnemers moeten zijn? Hoe veel begeleiders zijn hiervoor
nodig, en waar moet deze begeleiding uit bestaan? Welke sfeer
en vibe werkt het beste? Welke zorg en ondersteuning hebben
deelnemers nodig wanneer het traject eindigt? Dit zijn vragen
waar De Nieuwe Kans en Schoon Schip mee aan de slag zijn
gegaan.

Met de uitbreiding van het team wordt de begeleiding intensiever voor de deelnemers. Er zijn
meerdere momenten op de dag met een-op-een
interactie tussen een begeleider en een deelnemer,
en dat wordt gewaardeerd. Zowel DNK als Schoon
Schip geven deelnemers het gevoel dat zij er mogen
zijn, los van alle bagage die zij met zich meetorsen.
Het zijn plekken waar positiviteit overheerst en waar
deelnemers altijd welkom zijn, waar ze worden
gezien, waar ze worden gehoord en waar we samen
met hen aan de slag gaan om de weg naar een positieve toekomst te plaveien.
Met name bij deelnemers van Schoon Schip komt
naar boven dat zij na hun traject langdurige zorg
en ondersteuning van partnerorganisaties nodig
hebben. Voorzieningen voor werken en/of wonen
zijn niet altijd op middellange termijn beschikbaar.
In die zin fungeren DNK en Schoon Schip ook als
basis waar deelnemers altijd op kunnen terugvallen.
Een plek waar de deur altijd open staat en die niet
voor hen wordt dicht gedaan als zij herrie schoppen,
boos worden, niet komen opdagen of het traject
verstoren. DNK en Schoon Schip zijn voor veel deelnemers de laatste strohalm in de hulpverlening, wie
of wat hebben zij nog wanneer zij worden weggestuurd? Onder de ruwe bolster zit zonder uitzondering een deelnemer die schreeuwt om aandacht,
hunkert naar een luisterend oor en iemand die tijd
heeft. Dat kunnen DNK en Schoon Schip iedere
deelnemer bieden en daarom haken deelnemers
juist aan.
2020
In het komende jaar wordt de methodiek van
Schoon Schip aangevuld en verder uitgeschreven op
basis van de ‘nieuwe’ doelgroep die deelneemt aan
dit traject. Doordat DNK en Schoon Schip op inhoud,
kennis en expertise steeds intensiever samenwerken,
wordt op verzoek van Gemeente Rotterdam in 2020
één beschikking aangevraagd voor zowel DNK als
Schoon Schip.

Tegelijkertijd is De Nieuwe Kans ook een organisatie die de
handen uit de mouwen steekt en al doende leert. In 2019 is
gestart met het stapsgewijs aanpassen van de interventie
Schoon Schip zodat deelnemers met complexe multiproblematiek, een grote (langdurige) zorgvraag en LVB hier terecht
kunnen. Onderdelen zoals toneel, koken en muziek zijn toegevoegd aan programma dat al bestond uit fysieke activiteiten,
sport en persoonlijke ontwikkeling. Het begeleidingsteam
is aangevuld met meer diversiteit, waaronder een ervaringskundige, maatschappelijk werker en trajectbegeleider. Het
programma en de begeleiding is hiermee meer gevarieerd
en uitdagend voor de deelnemer, waardoor de verschillende
eigenschappen en aspecten van deelnemers meer aan de
oppervlakte komen.
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WERKBEZOEK

Inspiratie:
bezoek aan San Patrignano
De presentatie van het eindrapport van AW-DNK was
het moment om met de onderzoeksresultaten en
aanbevelingen aan de slag te gaan. Met als belangrijkste uitgangspunt: hoe vertalen we conclusies en
aanbevelingen om de systeemwereld beter te laten
aansluiten op de leefwereld van de multiprobleem
jongvolwassenen in Rotterdam?

de dag coaching door een toegewezen mentor uit de leefgroep. Het tweede jaar bestaat uit het opbouwen van je nieuwe
identiteit in de leefgroep en op het werk. In het derde en laatste
jaar ligt de nadruk op resocialisatie. Voordat een deelnemer definitief vertrekt mag hij/zij twee weken ‘proefdraaien’ om vervolgens aan te geven of hij/zij er echt klaar voor is. Anders kan de
periode met een half jaar worden verlengd.

Een aantal stakeholders die een rol spelen in de zorg
voor multiprobleem jongvolwassenen in Rotterdam
is met deze vraag aan de slag gegaan, onder andere
door een bezoek te brengen aan San Patrignano.
Van 3-6 november 2019 is op initiatief van DNK een
bezoek gebracht door beleid, praktijk en wetenschap
met als doel zich te laten inspireren en een paar
dagen intensief met elkaar van gedachten wisselen
over wat kan en wat moet bij de verdere beleidsvorming rond de ‘moeilijke gasten’ van Rotterdam.

Er vindt een uitgebreide intake plaats in een van de 40 Associazione in Italië, een soort ambulatoria, bemand door (ouders van)
oud-cliënten waar aanmelders onderzocht worden op voorgeschiedenis en huidige motivatie. De meesten hebben een lange
voorgeschiedenis van diverse detoxen, gedwongen opnames,
ambulante therapieën etc. Niet standaard wordt diagnostiek in
engere zin uitgevoerd, maar wel als er bijvoorbeeld sprake is van
complicerende psychiatrische, cognitieve of systeemproblematiek. In de Associazione worden ook ouders/familieleden begeleid die in ieder geval in het eerste jaar geen contact mogen
hebben met hun kinderen/partners/ouders etc. De Associazione
organiseert ook wekelijks groepsavonden voor familieleden.

‘SANPA’ IN EEN NOTENDOP
San Patrignano is een grote instelling voor kinderen/
jongeren, maar vooral jongvolwassenen met primair
verslavingsproblematiek. Het is opgericht in 1975.
Geleidelijk aan ontstonden daar allerlei bedrijven
waar de verslaafden te werk gesteld werden tegen
kost en inwoning. In 1978 werd het initiatief als
coöperatie geformaliseerd. Degenen die het langst
deelnamen aan het ‘programma’ vingen de nieuwkomers op. De regels werden steeds duidelijker en
strakker, de bedrijven professionaliseerden. Vandaag
de dag worden grote designers uit heel Italië uitgenodigd ontwerpen te maken voor de meubelfabriek,
de weverij, de drukkerij (o.a. van wijnetiketten) etc.
In San Patrignano wonen, werken en leven ongeveer 1100 gasten. Zij waren volledig aan de grond
geraakt door jarenlange verslaving, vooral aan (eerst
soft- en later) harddrugs. Het SanPa-programma rust
op twee pijlers: de leefgroep (acht à tien personen;
elk half jaar een nieuwkomer) en de werkplaats. Alle
leden van een leefgroep werken tezamen in een
en dezelfde werkplaats. De leefgroep woont op het
terrein van San Patrignano, gezamenlijk in één huis/
appartement.
Het programma duurt in principe drie jaar: het eerste
jaar ‘jezelf tegenkomen, leren kennen, accepteren’
zonder contacten met de buitenwereld (brieven
schrijven en ontvangen uitgezonderd) en 24 uur van
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‘SANPA’ IN ROTTERDAM?
De interventie van San Patrignano verschilt in vele opzichten
met de manier waarop Rotterdam aan de slag gaat met multiprobleem jongvolwassenen. Overeenkomsten zijn er vanzelfsprekend ook. Tevens is er inspiratie opgedaan hoe in Italië
wordt geïntervenieerd in het leven van mensen met complexe
multiproblematiek. De belangrijkste succeselementen uit SanPa
en aanbevelingen uit het rapport van AW-DNK worden vertaald
naar de Rotterdamse context:
•
•
•
•
•
•
•
•

samenwerking tussen kernpartners zonder eigenbelang;
laagdrempelige toegang tot begeleiding en zorg;
langdurige gefaseerde begeleiding en zorg naar behoefte;
eerste levensbehoeften: wonen, inkomen, geestelijke en
lichamelijke gezondheid zijn op orde;
werken vanuit de talenten van jongeren;
onderdeel van een gemeenschap zijn: de sociale omgeving
en peer-to-peer zijn een cruciaal onderdeel van de motivatie
en begeleiding van jongeren;
zinvol en waardevol werk, onderwijs en dagbesteding als
manier om tot zelfontplooiing te komen; en
altijd kunnen terugkeren naar een eerdere fase.

In het komende jaar gaat DNK in samenwerking met de
Gemeente Rotterdam en de andere aanwezige stakeholders aan
het werk om tot een nieuw plan van uitvoering te komen om
op innovatieve wijze Rotterdamse multiprobleem jongvolwassenen te ondersteunen bij het vormgeven van hun toekomst.

Stichting De Nieuwe Kans – Jaarverslag 2019

BEREIK IN DE STAD

Samenwerking
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

VASTE PARTNERS
De Academische Werkplaats bij
De Nieuwe Kans
Gemeente Rotterdam
iHUB
Schoon Schip
Youz (Antes / Bouman GGZ)
JONGERENWERK
Dock Charlois
PIT 010
Stedelijk Team Jongerenwerk
Thuis op Straat
Zowel Delfshaven
WERK, STAGE & VAKOPLEIDING
Chromolux B.V.
Contrans Scheepvaart B.V.
Cotrans
CurrentWerkt
De Jongens v/d Witt
Dekker Groep
DNK-Werkgeversplatform
Duikbedrijf COW B.V.
Eet, Beleef en Meer
Europe Pallet B.V.
Everyday Heroes
Groen Collect
Havensteder
KCAP BV
Klasmann-Deilmann Benelux B.V.
Koos v/d Bilt
Learn2Work
Motorrijschool Fernando
Nieuwe Banen
PalletCare
PBM Rotterdam
RBC Uitzendbureau
Rijnmond Bouw
Ro@Work
Sanitronics International B.V.
Senior Aerospace Bosman B.V.
Stal Pallets
Start Foundation
STC B.V.
Strandclub Zee
Team Garantiebanen
Uniek
WerkgeversServicepunt Rijnmond –
Zpits Opleidingen & trainingen

ONDERWIJS
Albeda College
Educatief Centrum Schiemond
Lentiz Onderwijsgroep
NL Educatie
Scheepvaart & Transport College
Zadkine College
GEMEENTE
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Directie Veilig
Jongerenloket Rotterdam
Programma Risicojongeren
Stadsmariniers
CULTUUR, VOORLICHTING & EDUCATIE
BMC / Yacht
GGD
Kredietbank
Malumba Anderson Theater Producties
Maritiem Museum
Nederlandse Spoorwegen
Team Enkelband
OVERIG
EPEA (European Prison Education Association)
Evora
In Eigen Kracht Paardencoaching
Nederlands Jeugd Instituut
Netwerk Nieuw Rotterdam
SKVR
Stichting 180
Stichting De Verre Bergen
Stichting Exodus
Stichting JIM
Vereniging HISWA
VUmc
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HUISVESTING
Centraal Onthaal
CVD
Enver / TriviumLindenhof
Flexus Jeugdplein
JongLeren (Leger des Heils)
Maaszicht
Nico Adriaan Stichting
Pauluskerk
Prokino
Stichting Ontmoeting
Stichting Perspektief
Stichting Timon
T-Plataan
ZORG & MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING
ACT-teams
Bouman Reclassering
CVD
De Waag
Fivoor
Geldmatties
Homerun (Humanitas DMH)
Lucertis
Nico Adriaan Stichting
Pameijer
Palier
Rotterdamse Douwers
Stichting Ayudo
Stichting MEE
Stichting Perspektief
Voedsel- en kledingbank
WMO-Radar
William Schrikkergroep
Wijkteams
SPORT
Cruyff Foundation
Erasmus Sport
Feyenoord Rotterdam
Korps Mariniers
Monteiro Gym
Muscle Factory
Power League Rotterdam
Robey
Skateland Rotterdam
Sportbureau Tino
Zwemvereniging ZRZ
Rotterdam
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UITGELICHTE SAMENWERKINGEN

Everyday Heroes, ZVHRR,
Sportbureau Tino
EVERYDAY HEROES
Sinds 2018 werkt DNK samen met Everyday Heroes.
Het doel van Everyday Heroes is de laatste stap
naar een baan voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Fleur Mackay
vertelt: “Als projectmanager bij Everyday Heroes help
ik kandidaten die net een laatste zetje nodig hebben
om te kunnen starten met een baan. We nemen voor
hen de laatste obstakels weg zodat ze aan de slag
kunnen. Dit alles doen we samen met onze certificaathouders (bedrijven, particulieren en fondsen), die
met de aanschaf van certificaten deze kandidaten
aan het werk willen helpen”.
Uitstroommedewerker Jeroen gaat samen met
een deelnemer in gesprek over het soort werk dat
hij graag zou willen doen wanneer hij uitstroomt
bij De Nieuwe Kans. Soms hebben deelnemers
een rijbewijs nodig om op werklocaties te kunnen
komen, of ontbreekt het hen aan bepaalde diploma’s
of papieren, bijvoorbeeld het VCA-certificaat, een
steigerbouwpas of een dakdekker-diploma. DNK en
de deelnemer zoeken samen de best passende opleiding. Als alle andere instanties benaderd zijn en een
dergelijke opleiding financieel niet mogelijk blijkt,
zorgt Everyday Heroes voor de benodigde middelen.
De ondersteuning kan ook zitten in praktische zaken,
zoals het aanschaffen van bepaalde noodzakelijke
werkkleding, vergoeding van reiskosten of extra
coaching on-the-job. Het belangrijkste is dat de
laatste hobbels worden weggenomen zodat iemand
aan de slag kan.
Fleur ervaart de samenwerking als zeer prettig. Ze
vertelt: “DNK is een geweldige stichting met een
schitterende missie. Omdat we qua doel zo op
elkaar lijken, voelen we elkaar goed aan en loopt de
samenwerking op rolletjes. Er hangt een fijne sfeer
en je proeft de chemie tussen de deelnemers en
de collega’s. Iedereen kent en heeft aandacht voor
elkaar, dat is heel bijzonder”.
Recent hebben Fleur en Jeroen (uitstroommedewerker bij DNK) een deelnemer ondersteund zodat
hij zijn steigerbouwpas kon behalen. Dat was volgens
Fleur een bijzonder proces om mee te maken: “In het
begin zag hij nog niet het nut en de noodzaak om
deel te nemen aan het traject bij De Nieuwe Kans.
Gaandeweg merkte hij steeds meer dat dit letterlijk
de kans was om zijn leven weer op de rit te zetten.

18

Samen zorgden we voor allerlei randvoorwaarden, maar uiteindelijk is hij het die het verschil maakt en het zelf allemaal doet.
Hij weet nu heel goed wat hij wil, wat hij kan en wat hij later wil
gaan doen”.
Everyday Heroes en DNK kijken positief naar de toekomst.
“Allebei zien we dat de doelgroep ingewikkeld en complex is
en dat we rekening moeten houden dat deelnemers ook na
verloop van tijd kunnen uitvallen. Al scoren we tot op heden
buitengewoon goed”.
De goede begeleiding van zowel DNK als Everyday Heroes
zorgt er voor dat deze deelnemers werken en geld verdienen:
de basis voor een duurzame uitstroom en het verkrijgen van
een stabiele plek in de samenleving. Intrinsieke motivatie van
de deelnemer, intensieve begeleiding van DNK en extra steun
van Everyday Heroes: het is de perfectie combinatie die het
telkens het verschil maakt voor de deelnemer.
ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS ROTTERDAM
Sinds jaar en dag werken DNK en Schoon Schip samen met het
Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (ZVHRR). Laatstgenoemde is de plek waar justitie-, zorg- en bestuurlijke keten
samenkomen. Dit gebeurt daadwerkelijk onder één dak, aan
één tafel, 7 dagen per week.
Binnen het Veiligheidshuis worden personen besproken die
een complexe problematiek hebben. In gezamenlijkheid wordt
er een plan van aanpak gemaakt met de organisaties die zich
bezighouden met de deelnemer. Hierbij is veel aandacht voor
de onderliggende problematiek. Binnen het plan van aanpak
wordt een lijn uitgezet om een zo betekenisvolle interventie op
te starten. Bijvoorbeeld een interventie als De Nieuwe Kans of
Schoon Schip.
Willem is procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis en
zorgt er voor dat de juiste partijen aan tafel (komen te) zitten
om de voortgang van deelnemers te bespreken. De samenwerking ontstond lang geleden toen DNK net werd opgericht.
Willem vertelt: “Het mooie van zowel DNK als Schoon Schip is
dat beiden zo verschrikkelijk laagdrempelig zijn. Jullie hebben
veel geduld met deelnemers en weten bij hen de juiste snaar
te raken. Ik kan echt zien dat jullie tijd en aandacht hebben
voor iedereen die binnenstapt. Het lukt de collega’s bij DNK
en Schoon Schip om de match te maken met leefwereld de
deelnemer”.
Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis bekijkt Willem, vanuit zijn
positie, welke personen vanuit een casus goed zouden kunnen
passen bij de aard van het programma van Schoon Schip. Dat
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is nodig, want het is soms ingewikkeld om deze doelgroep te
bereiken en op het traject te krijgen. Willem heeft wel ideeën
waardoor dat komt: “Allereerst zie je dat er zo veel interventiemogelijkheden in de stad zijn, dat het soms lastig is om alle
keuzes te overzien. Niet iedere ketenpartner, zoals bijvoorbeeld
een medewerker bij de Reclassering, kent alle interventies.
Meer mond-tot-mond reclame zou ook goed kunnen helpen
waardoor de bekendheid van de DNK en Schoon Schip wordt
vergroot. En tot slot is het een interessante gedachtegang om
het systeem om te gooien. Ik zie het dan voor me dat jongeren
vanuit een rechterlijke uitspraak eerst naar een interventie als
Schoon Schip moeten en geleidelijk aan starten met een traject
bij Fivoor of De Waag, in plaats van hoe dit veelal andersom
gebeurt. Ik denk dat je deze jongens eerst aan je moet binden,
elkaar moet leren vertrouwen, zorgen voor structuur en alle
praktische maatschappelijke zaken dient op te pakken. Dan pas
heeft iemand in zijn koppie de ruimte om uit te bouwen bij
andere organisaties”.
Voor zowel Schoon Schip als het Veiligheidshuis is het belangrijk
om de vicieuze cirkel, waarin een deelnemer nog kan zitten,
te doorbreken. Volgens Willem zit de crux in het aansluiten bij
de leefwereld van de deelnemer. Dat schuurt soms met hoe
het systeem van organisaties en ketens is ingericht. Wanneer je
elkaar in het midden ontmoet, kan je starten met transformatie
en verandering.
SPORT EN BEWEGING
Sinds eind 2018 is De Nieuwe Kans gestart met een sportonderzoek. Hierin kijken onderzoekers naar het verband tussen
sporten en cognitieve controle. Cognitieve controle is een
verzamelterm voor mentale processen die nodig zijn voor doelgericht gedrag, bijvoorbeeld het flexibel aanpassen van gedrag
in bepaalde situaties (denk aan: op tijd op de rem staan als je
aan het auto rijden bent). De onderzoekers weten uit eerder
onderzoek van de Academische Werkplaats bij De Nieuwe
Kans dat cognitieve controle minder goed is bij deze doelgroep.
Sporten kan dit mogelijk verbeteren.

Samenwerkingspartner binnen het onderzoek is
Sportbureau Tino. Martin vertelt: “Ik kom uit een echt
sportgezin en heb altijd het jongerenwerk op straat
gedaan. Sport bleef altijd prikkelen en ongeveer 7
jaar terug ben ik met dit sportbureau begonnen,
omdat ik geloof dat je hulp kan verlenen via sporten.
Samen met mijn collega’s zetten we het therapeutisch in; het is een tool om het gesprek aan te gaan
met mensen. Het biedt structuur, discipline en er
kunnen bepaalde emoties naar boven komen tijdens
of na het sporten, zoals agressie of angst. Dan gaan
we het gesprek aan waardoor dat komt en hoe een
deelnemer dat kan oppakken.
Voor de uitvoering van het onderzoek zijn wekelijks
1 of 2 collega’s van het sportbureau aanwezig bij
De Nieuwe Kans. Ze hebben een goede klik met de
deelnemers. Niet alleen omdat sport verbindt, maar
ook omdat zij de straatcultuur kennen of ervaringsdeskundige zijn. Dat zorgt voor begrip en respect.
Een van de deelnemers bij De Nieuwe Kans loopt
op dit moment stage bij het sportbureau. Martin
licht toe: “Hij is net begonnen met het volgen van
een fitnessopleiding. Hij begeleidt op dit moment
anderhalve dag per week ook al een aantal mensen
en vanuit ons krijgt hij ook nog een stuk persoonlijke
begeleiding”.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Maria-Elise
van der Sluys, promovendus aan de Vrije Universiteit,
afdeling Klinische Neuropsychologie. Zij wordt hierin
begeleid door Reshmi Marhe, Arne Popma, Peter van
der Laan en Erik Scherder. In 2020 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

In het sportonderzoek wordt het verband tussen cognitieve
controle en sporten onderzocht. Hiervoor worden alle deelnemers van De Nieuwe Kans (ongeacht of ze meedoen aan
het onderzoek) verdeeld in een lichtere en zwaardere sportles.
Onderzocht wordt of er verbetering in cognitieve controle te
zien is na drie maanden sporten, en of dit verschilt voor jongens
die wat lichter sporten versus de jongens die wat zwaarder
sporten.
Aan de deelnemers die mee willen doen aan het onderzoek
wordt gevraagd om drie keer een aantal reactietijd-opdrachten
op de computer te maken, en vragenlijsten over bijvoorbeeld leefsituatie, opleiding en drugsgebruik in te vullen. Dit
doen zij bij de start van het traject bij DNK, 6 weken erna en 3
maanden na de start. Momenteel zijn er ongeveer 60 jongens
die meedoen, en zitten de onderzoekers net over de helft van
de periode waarin ze data verzamelen. Uiteindelijk willen de
onderzoekers 124 deelnemers in het onderzoek hebben.
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ACADEMISCHE WERKPLAATS

Academische Werkplaats:
2019 in vogelvlucht
Het jaar 2019 stond met name in het teken van de
presentatie van alle resultaten uit het H.E.T.1 onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans (AW-DNK). Dit
is een samenwerkingsverband tussen De Nieuwe
Kans, Stichting De Verre Bergen, de afdeling Kinderen Jeugdpsychiatrie van het VU Medisch Centrum
te Amsterdam en Gemeente Rotterdam. AW-DNK
is een samensmelting van wetenschap, beleid en
praktijk. Enerzijds om gedetailleerd inzicht te krijgen
in de aard en ernst van de problemen van multiprobleem jongvolwassenen en anderzijds in de
winst die adequate hulpverlening kan opleveren. De
resultaten kwamen tot stand doordat maar liefst 696
jongvolwassen mannen hebben deelgenomen aan
het onderzoek. De dank en waardering voor hen is
daarom bijzonder groot, zonder hen was het onderzoek niet van de grond gekomen.
H.E.T. onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
• Het hersenonderzoek houdt zich bezig met de
neurobiologische en neurocognitieve kenmerken
(zoals cognitieve controle, foutverwerking en het
autonome zenuwstelsel). Dit is onderzocht door
middel van EEG (electroencephalography) en
fMRI (functional magnetic resonance imaging)
metingen. In dit onderzoek is gekeken in hoeverre

1 Hersenen, Effect en Traject
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Het Hersen-, Effect- en Trajectonderzoek (H.E.T.) van de
Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans is tussen 2012
en 2018 uitgevoerd door het VUmc onder 696 Rotterdamse
mannen tussen de 18 en 27 jaar met multi-problemen. De
onderzoekers keken op 4 momenten binnen 14 maanden
naar neurocognitief (dis)functioneren van de doelgroep ten
opzichte van een groep zonder (multi-)problemen, naar
het effect van de interventie De Nieuwe Kans en naar het
verband tussen het jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtelijk verleden van de doelgroep en hun actuele functioneren. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door Stichting
De Verre Bergen.
de doelgroep neurocognitief disfunctioneert ten opzichte
van jongvolwassenen zonder multiproblematiek.
• Het effectonderzoek vergelijkt de effectiviteit en de werkzame
elementen van interventies bij deze groep jonge mannen. Dit
onderzoek gaat over de ontwikkeling van de uitkomstmaten
binnen de doelgroep en het effect van DNK daarop.
• Het trajectonderzoek brengt ernstige gebeurtenissen in de
kindertijd, de justitiële voorgeschiedenis, en de zorgtrajecten
van de doelgroep in kaart in relatie tot de problematiek in
de jongvolwassenheid. Dit onderzoek gaat over het verband
tussen het jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtelijk
verleden van de doelgroep en hun actuele functioneren.
De resultaten uit het onderzoek werden donderdag 16 mei 2019
tijdens het symposium Hoezo Moeilijke Gasten?! gepresenteerd.
Het symposium was voor DNK een belangrijke markering in
2019. Het was een dag met impact. Voor de presentatie van
onderzoeksresultaten waren er meer dan 300 professionals uit
het werkveld van binnen en buiten Rotterdam aanwezig om
hier kennis van te nemen. Tijdens een scala van afwisselende
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workshops kon de verdieping worden gezocht en alle aanwezigen hebben kunnen zien en ervaren op welke manier DNK te
werk gaat. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek op een
rij:
• Opmerkelijk is dat uit het onderzoek naar voren komt dat 65%
van de deelnemers in zijn jeugd al bekend was bij de Raad
voor de Kinderbescherming. Bijna de helft van deze groep
had drie of meer Raadsonderzoeken en deze waren grotendeels strafrechtelijk van aard.
• Deelnemers aan het onderzoek hebben een turbulent leven
achter de rug. Gemiddeld gaven ze aan dat zij vier ernstige
gebeurtenissen hadden meegemaakt. Hierbij kwam emotionele verwaarlozing het meest voor, namelijk bij twee op de
drie deelnemers. Problemen in de familie verhogen de kans
op psychische problematiek tijdens de jongvolwassenheid,
waarbij emotionele mishandeling de meest ernstige consequenties heeft voor de jongeren.
• Het volledig doorlopen van het DNK-traject vermindert de
kans op (de terugkeer van) antisociaal gedrag en het verdubbelt de kans op het hebben van werk of school een half jaar
na de interventie is afgerond.
• Deelnemers bij DNK hebben vaker betaald werk na het
volgen van de interventie, deelnemers van andere Rotterdamse interventies zitten vaker op school. In het rapport
Gast! worden de verschillende onderzoeken en bijbehorende
uitgebreid toegelicht2. Naast deze resultaten zijn door de
AW-DNK ook aanbevelingen gedaan voor de stad, voor de
multiprobleem jongvolwassenen en voor De Nieuwe Kans
zelf.

Naar aanleiding van het onderzoek en de resultaten
van AW-DNK is nu het moment om het verminderen
van multiproblematiek onder jongvolwassenen op
een andere manier in te richten. Het onderzoeksrapport geeft hiervoor een groot aantal aanbevelingen:
voor de stad, voor DNK en voor de jongvolwassenen
zelf.

Scan de QR-code om alle resultaten in een animatie
te zien

2 Gast!, uitgave van de Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans
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DOCUMENTAIRE

Carrousel:
een aangrijpende documentaire
Regisseur Marina Meijer filmde een jaar lang bij De Nieuwe Kans (DNK). In de
documentaire ‘Carrousel’ vormen de blikken van jongeren en hun begeleiders van DNK
een spiegel voor de stad Rotterdam en onze maatschappij. De begeleiders hebben
te maken met de kracht van het werk in combinatie met de kracht van het hart. Zij
kijken niet weg, maar geven de jongeren iedere dag een nieuwe kans. De jongens uit
de documentaire Carrousel zijn exemplarisch: voor de grote groep deelnemers die
meedraait in het programma van DNK, jongvolwassenen met multiproblematiek in
Rotterdam en in Nederland. Carrousel is november 2019 in première gegaan op het
International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA).
Marina vertelt over haar achtergrond en waar ze
is opgegroeid:: “Ik woon nu op Zuid, maar ik ben
geboren en getogen in Rotterdam-West, daar heb
ik eigenlijk mijn hele jeugd gewoond. Dat was toen
ik jong was een vrij ruige buurt. Ik moest bij wijze
van spreken over de drugsnaalden springen bij het
buitenspelen”.
Toen Marina klaar was met de Filmacademie in
Amsterdam, wilde ze graag terug naar Rotterdam.
Tijdens haar afstuderen hoorde ze al van het
bestaan van De Nieuwe Kans. Eenmaal terug in de
stad, zag ze dat oude buurten eigenlijk heel erg
veranderd waren; er had echt een gentrification
plaatsgevonden. Haar idee is dat je een buurt wel
kan oppoetsen, maar problematiek hiermee niet
verdwijnt: het verschuift alleen in de stad.
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Op een dag is Marina simpelweg binnengelopen met haar
ruwe ideeën om te kijken wat er bij De Nieuwe Kans gebeurt.
Ze voelde dat er heel veel speelt en gebeurt bij DNK, al kon ze
dat toen nog niet goed duiden. “Ik las rond diezelfde tijd een
tekst van Plato over verandering. Hij schrijft dat verandering
in principe heel mooi is, omdat het een teken van groei en
ontwikkeling is. Maar, schrijft hij, gelijkheid is hierin essentieel.
Als de ene persoon moet veranderen terwijl de andere persoon
gelijk blijft, gaat het schuren en wringen. Dat zag ik terug bij de
deelnemers van De Nieuwe Kans. De jongens willen of moeten
veranderen, maar de samenleving verandert niet. Systematische
problemen als discriminatie, stigmatisering en armoede blijven
bestaan. De kloof tussen arm en rijk wordt zelfs alleen maar
groter. Dat wringt”.
Om het vertrouwen te winnen, loopt Marina mee met alle
lessen. Ze neemt deel aan toneel, steekt haar handen uit de
mouwen tijdens het klussen om zo iedereen beter te leren
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kennen. Ze brengt veel tijd door in DNK en wordt snel onderdeel van het geheel. Dat was voor haar een goede basis om
vanuit daar te filmen.
“Daar hoorde ik dat de jongens twee dingen niet zo tof vinden:
politie en camera’s. Maar ik wilde geen sensatie. Ik wilde eerst
de tijd nemen om veel te praten met de jongens en ook met
de begeleiders. De begeleiders bij DNK zijn een soort mediators
tussen deelnemer en samenleving.”
“Tijdens de filmresearch zag ik dat de begeleiders en jongens
vaak tegen de grenzen van verandering aanliepen. Veel van
de jongens hebben al zoveel meegemaakt, dat het een heel
complex en kwetsbaar proces is. Het is heel moeilijk om uit
bepaalde gedachtes, gevoelens en patronen te breken. Dat zie
je vaak terug in de blik van de jongens. Maar waar veel mensen
hen al zouden opgeven, kijken de begeleiders bij De Nieuwe
Kans niet weg. Sommige jongens worden voor het eerst in hun
leven echt gezien”.

Marina kijkt terug op een bijzondere tijd bij DNK:
“Het voelde voor veel jongens als thuis, dat hadden
sommigen zelfs nog nooit gevoeld. Het is een plek
die altijd gaande is, altijd in beweging, maar er is
altijd tijd voor oprechte aandacht.” Volgens Marina is
er geen uitgestippelde route naar succes, dat is voor
iedereen anders. Dat de nadruk vanuit de samenleving steeds meer op zelfredzaamheid komt te liggen,
vindt ze pijnlijk: “Het is moeilijk om jezelf ergens uit te
halen als je van jongs af aan in problemen opgroeit.
Daarom vind ik het essentieel dat er clubs als DNK
zijn waar deelnemers binnen kunnen lopen en waar
mensen klaar staan om naar hen te luisteren en hen
te ondersteunen. Die oprechte aandacht vergeet je
als deelnemer nooit”.

Het is geen feel-good film geworden; het is eerder een dwarsdoorsnede hoe verandering er uit ziet. En dat is volgens Marina
heel complex: “De meeste jongens hebben nooit de tijd en
rust gehad in hun leven, ze zijn meer aan het overleven. Het
is niet makkelijk om uit zo’n wereld te stappen met armoede,
criminaliteit en andere problemen. Als er niks in de samenleving
verandert, blijft dit bestaan. De samenleving verlangt van je dat
je leeft conform wat gangbaar is binnen die samenleving, bijna
star. Terwijl de deelnemers zo hun best doen en niet kunnen
tippen aan de verwachtingen”.
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Samenstelling van het team
DNK had dit jaar een compleet team met goede professionals tot haar beschikking. Dit
jaar is dan ook ingezet om het team te bestendigen. Een compleet team zorgt ook dat er
ruimte is voor teambuilding, trainingen en het vergroten van competenties.
Teamleider Karola vertelt: “Het is fijn dat het team van
DNK dit jaar helemaal compleet was. We hebben een
aantal dagen gewijd aan teambuilding onder leiding
van House of Performance met daarin de afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Collega’s
hebben zichzelf en anderen beter leren kennen via
Insights Discovery. Het team kent elkaars voorkeursstijlen en dat zorgt voor een prettige onderlinge
communicatie”.

Youz – inpandig bij DNK – een aantal workshops en trainingen
met betrekking tot het herkennen van psychische stoornissen.

Inhoudelijk hebben de collega’s en het team zich
ook ontwikkeld via trainingen en cursussen. Zo heeft
een aantal collega’s in samenwerking met Stichting
180 en Horizon de training TOPs! herschreven naar
de doelgroep van DNK. Tijdens de training van TOPs!
werken deelnemers aan het verbeteren van hun zelfcontrolevaardigheden, sociale vaardigheden, moreel
redeneren en aan het vergroten van hun motivatie
en vaardigheden om elkaar te helpen en positief
gedrag van elkaar te leren. Het doel van TOPs! is het
substantieel verminderen van het risico op antisociaal en delinquent gedrag.

Tot slot heeft DNK een aantal processen rondom het team
verbeterd. Zo is het DeelnemerVolgSysteem (hierin staat alle
praktische informatie, trajectplannen, doelen etc.) aangepast
naar aanleiding van gevolgde trainingen.

Daarnaast heeft het team ook de training “Aan de
slag” van Stichting 180 afgerond. Karola vervolgt:
“De methodiek bestaat uit een aantal onderdelen,
zoals motiverende gespreksvoering, systeemgericht
werken en planvorming en tot slot werken in de
sociale context”. Collega Vera is voor zowel TOPs! als
Aan de slag binnen DNK interventiecoach, wat betekent dat zij de kwaliteit van de methodieken borgt en
evalueert of er conform de methodiek wordt gewerkt.
Verder is het team getraind door Anne van Hoorn
in het gebruik van het OVORA-model. Zij heeft het
team van DNK geleerd signalen van huiselijk geweld
te herkennen en bespreekbaar te maken met een
deelnemer. Indien nodig overleggen wij met Anne
van Hoorn of Veilig Thuis. In een uiterst geval zullen
wij overgaan tot het melden van huiselijk geweld of
mishandeling.

In de loop van 2019 werd het team van DNK verder aangevuld. Karola: “Begin mei is Thomas van Arendonk begonnen
als medewerker voor beleid, kwaliteit en onderzoek. Verder is
eind juni Linda Kreukniet gestart ter ondersteuning van alle
werkzaamheden rondom de receptie en balie. Dit jaar lopen 3
oud-deelnemers stage en is er voor 1 een leer-werkplek bij DNK.

In 2019 waren werkzaam voor De Nieuwe Kans:
3 maatschappelijk werkers
3 gedragstrainers/coaches
3 trajectbegeleiders, tevens docent
1 sportdocent
1 instroommedewerker
2 uitstroommedewerkers
1 kok
1 officemanager/financieel medewerker
1 beleidsmedewerker
2 receptionistes
1 teamleider
1 directeur
1 psychiatrisch verpleegkundige (extern)
1 psycholoog (extern)
1 psychiater (extern)
DIRECTIE
Art-Jan van Cappellen (directeur)
Krijnie Schotel (bestuurder)
Tot slot wordt De Nieuwe Kans met raad en daad bijgestaan
door een onbezoldigde Raad van Advies. De Nieuwe Kans
bedankt alle leden voor hun betrokkenheid, passie en tijd:
Hans Bol, voorzitter
Roelof Prins, lid
Wim Büdgen, lid

Zoals eerder benoemd zijn zes collega’s getraind in
de JIM-methodiek. Deze training is samen met een
aantal consulenten van het Jongerenloket gevolgd,
waarbij direct ervaringen konden worden uitgewisseld en casuïstiek kon worden besproken. Ook gaf
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Blik vooruit:
op naar 2020 en verder
In 2020 en de daaropvolgende jaren hoopt De Nieuwe Kans een stabiele stichting te
blijven in het Rotterdamse voorzieningenlandschap. Een laagdrempelige plek waar
multiprobleem jongvolwassenen uit Rotterdam altijd en onvoorwaardelijk terecht
kunnen voor hulp, advies en ondersteuning, zodat zij zelf de verandering kunnen
doormaken naar wie ze uiteindelijk willen zijn. Hieronder wordt een aantal plannen op
de korte en lange termijn belicht.
ZELFREDZAAMHEIDSMATRIX
In 2019 zijn maatschappelijk werkers begonnen met het in
kaart brengen van de zelfredzaamheid onder deelnemers. Ook
in 2020 gaat De Nieuwe Kans hier mee verder. Zoals eerder
beschreven is het een handzame en praktische tool die de
leefgebieden in kaart brengt en scoort, zodat een deelnemer en
collega weten waar prioriteit aan dient te worden gegeven.
Voor het komende jaar wil DNK de ZRM structureel inzetten bij
haar deelnemers. Op deze manier kan worden bezien welke
stijging op leefgebieden plaatsvindt bij een deelnemer, ook in
de casussen wanneer deelnemers voortijdig stoppen met het
traject.
JIM-METHODIEK
Dit jaar is DNK in samenwerking met een aantal jongerenconsulenten van het Jongerenloket Rotterdam gestart met het
volgen van de JIM-training. Voor het komende jaar rondt DNK
de training af en implementeert DNK de training vervolgens
binnen de bestaande methodiek. Concreet houdt dit in dat er
in het DeelnemerVolgSysteem (DVS) een aantal aanpassingen
wordt gedaan. De JIM is bedoeld om langdurig te behouden
voor een deelnemer, DNK is enkel tijdelijk in het leven van een

Jaarverslag 2019 – Stichting De Nieuwe Kans

deelnemer. Het DVS wordt gevuld met informatie
over afstemming: wat doet een JIM, wat doet de
deelnemer, wat doet DNK en wat doen andere
hulpverlenende organisaties. Ook wordt tussen de
collega’s die de training hebben gevolgd periodiek
overleg gepland om casuïstiek te bespreken, te leren
en te evalueren. Tot slot wordt in de loop van 2020
de rest van het team getraind in het werken volgens
de JIM-methodiek.
HERSTELRECHT
Een van de resultaten uit het onderzoek van AW-DNK
is dat bijna 39% van de deelnemers binnen een
totale populatie van 573 recidiveert. Om het aantal
deelnemers dat recidiveert tijdens of na hun traject
te laten dalen, wordt in het komende jaar onderzocht
welke herstelgerichte methodes er zijn. Het doel van
herstelrecht is enerzijds het veroorzaakte leed van
de dader richting het slachtoffer zo veel mogelijk te
herstellen en anderzijds om de voorkomen dat een
dader opnieuw in de fout gaat en dat de toekomst
voor zowel dader als slachtoffer zo goed mogelijk
kan worden ingegaan. DNK onderzoekt tevens

25

TOEKOMST

hoe zo’n methode kan worden toegevoegd aan de
bestaande methodiek.
GEDETINEERDEN
De Nieuwe Kans en Schoon Schip hebben zowel
deelnemers in de gelederen met een detentieverleden als deelnemers die vanuit detentie of onder
voorwaarden starten met hun traject bij De Nieuwe
Kans of Schoon Schip. In de praktijk ziet DNK dat
“wachttijd” het transformatieproces van de deelnemer negatief kan beïnvloeden. Juist om die reden
gaat DNK intensiever samenwerken met het Veiligheidshuis en Directie Veiligheid, zodat deelnemers al
tijdens detentie door DNK kunnen worden bezocht.
Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat, wanneer
deelnemers weer buiten staan, zij zo snel mogelijk
aan een traject bij De Nieuwe Kans of Schoon Schip
kunnen beginnen.

CONCLUDEREND
Het afgelopen jaar stond voor DNK in het teken van het
vertalen van resultaten en aanbevelingen van het onderzoek
van AW-DNK en de inspiratie uit SanPa naar de praktijk voor de
nabije toekomst.
Uit het effectonderzoek van AW-DNK komt naar voren dat er
hobbels in de systeemwereld zitten. In de praktijk betekent
dit bijvoorbeeld dat 15% van de multiprobleem jongvolwassenen die zich aanmelden bij het Jongerenloket uiteindelijk

TEVREDENHEID
Ieder jaar krijgt De Nieuwe Kans vanuit de Gemeente
Rotterdam de opdracht deelnemers positief te laten
uitstromen naar werk, school of zorg. Voor 2020
is de doelstelling om dit voor 115 deelnemers te
realiseren. Tijdens het traject wordt vaak informeel
nagegaan bij deelnemers wat ze van het DNK-traject
vinden en hoe ze dit ervaren. Naast het realiseren
van een positieve uitstroom is het belangrijk dat de
inhoud van het traject, de begeleiding door collega’s
en de sfeer binnen DNK zo optimaal mogelijk
aansluiten op de leef- en belevingswereld van de
deelnemer. Die wisselwerking zorgt voor een zo
goed mogelijk en duurzaam resultaat op de lange
termijn. Het komende jaar gaat DNK aan de slag om
de tevredenheid onder haar deelnemers in kaart te
brengen gedurende hun traject bij DNK.
SCHOON SCHIP
Medio 2018 is Schoon Schip onderdeel geworden
van De Nieuwe Kans. Eerder is in dit verslag
beschreven dat dit project in 2019 zich steeds
meer is gaan richten op volwassenen mannen met
complexe multiproblematiek, een justitieel verleden
en LVB. Met de samenvoeging van DNK en Schoon
Schip is het steeds eenvoudiger geworden om
kennis, kunde, expertise en ervaringsdeskundigheid
uit te wisselen. Ook wordt het voor deelnemers laagdrempeliger om de switch te maken van De Nieuwe
Kans naar Schoon Schip. Het komende jaar staat in
het teken van het deels herschrijven van de methodiek van Schoon Schip naar de nieuwe doelgroep
in combinatie met een aangepast dagprogramma.
Daarnaast wordt Schoon Schip verder geïntegreerd
binnen De Nieuwe Kans. Concreet betekent dit
dat er in 2020 één subsidie met één jaarplan wordt
aangevraagd.
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succesvol een interventie afrondt. Dat betekent aan de andere
kant dat 85% van deze groep ergens op de route afhaakt. Dat is
een hoog percentage en zorgelijk, want juist deze groep heeft
ondersteuning en hulp hard nodig. Volgens het onderzoek valt
er veel te winnen door deze hulp en ondersteuning toegankelijk te maken en sneller op te starten onder een intensievere
begeleiding.
Het bezoek aan SanPa was zondermeer inspirerend. Hoewel de
werkwijze, methodiek en cultuur niet een-op-een te kopieren
zijn voor het Rotterdamse, biedt het zondermeer elementen
die voor Rotterdamse multiprobleem jongvolwassenen het
verschil kunnen betekenen. De leefwereld van de deelnemer
zou meer centraal moeten staan; dat vergt aanpassingen vanuit
de systeemwereld zodat beide werelden elkaar beter kunnen
ontmoeten:

geen eindtijd: een oud-deelnemer kan altijd terugvallen of terugkomen naar een van de voorposten
waar ze kunnen aankloppen voor ondersteuning
waar nodig is.
In 2020 en komende jaren blijft DNK met stakeholders in de stad – zoals Gemeente Rotterdam– in
gesprek om de bovengenoemde inspiratie te
vertalen naar realiteit. Voor de stad en bovenal voor
deze groep jongvolwassenen met multiproblematiek. Zij zijn degenen voor wie wij vanuit DNK
werken. Zij zijn degenen die iedere dag hun nieuwe
kans verdienen en pakken. Zij zijn degenen die zelf
zorgen voor hun eigen verandering. Wij zijn er om
dat voor hen mogelijk te maken.

Ten eerste is er simpelweg meer tijd nodig voor een interventie om een duurzaam resultaat bij een deelnemer te kunnen
bereiken. Op dit moment zijn er te veel korte interventies
waarbij de overgang tussen interventies niet altijd naar wens
verloopt. Verandering kost tijd, waarbij we als systeem niet
moeten terugdeinzen voor een interventie die een paar jaar
duurt.
Daarnaast zouden er enkele grote consortia in de stad
moeten worden opgezet waarin verschillende fases bestaan:
binnenkomst, diagnostiek, begeleiding, behandeling, onderwijs,
beroepsscholing, wonen en werken, die natuurlijk in elkaar
overlopen en parallel aan elkaar kunnen lopen.
Om dichterbij multiprobleem jongeren te komen, zouden er
vervolgens een aantal laagdrempelige plekken in de stad
moeten worden opgezet. Hier kunnen multiprobleem jongvolwassenen binnenkomen en aanwaaien, zonder dat direct een
interventie van start gaat. Een plek waar zij zich thuis voelen,
welkom zijn en waar ze zich zelf kunnen zijn zonder dat er direct
gelabeld wordt. Binnen een dergelijke voorpost werken professionals (al dan niet met ervaringsdeskundigheid) die toegang
hebben tot het systeem en die kunnen levelen met potentiële
deelnemers: ze kunnen hen raken en motiveren tot deelname
aan een interventie.
Tevens zou de interventie, naast de hierboven benoemde fases,
een focus moeten krijgen op het aanbrengen van structuur
in de dag; in de vorm van werk of het volgen van een opleiding, tenzij behandeling noodzakelijk is om ruimte te creëren
voor werk of opleiding.
Vervolgens zou het voor de Rotterdamse situatie goed zijn dat
– à la SanPa – deelnemers direct bij aanvang van hun traject
beginnen met het verdienen van geld door te werken. In het
Rotterdamse model wordt meteen startkapitaal opgebouwd
voor de tijd na de interventie en/of kan worden gestart met het
aflossen van schulden.
Tot slot is het bieden van nazorg essentieel om duurzame
verandering in stand te houden. De periode van nazorg kent
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ACCOUNTANTSVERKLARING

Coney Assurance BV
Van Nelleweg 1413
3044 BC Rotterdam
T +31 (0)10 284 92 88

ASSURANCERAPPORT betreffende de ‘niet-financiële subsidieverantwoording’
Aan: de directie van Stichting De Nieuwe Kans

Ons oordeel
Wij hebben de in het jaarverslag 2019 van Stichting De Nieuwe Kans te Rotterdam opgenomen
‘niet-financiële gegevens’, zoals opgenomen onder ‘Het jaar 2019 in Cijfers’ op pagina 1, van
stichting De Nieuwe Kans te Rotterdam onderzocht.

Naar ons oordeel is de niet-financiële subsidieverantwoording, als onderdeel van de separate
subsidieverantwoording, van stichting De Nieuwe Kans in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 3000A ‘Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van
historische financiële informatie (attest-opdrachten)’. Deze opdracht is gericht op het verkrijgen
van een redelijke mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek over de niet-financiële
gegevens’.

Wij zijn onafhankelijk van stichting De Nieuwe Kans zoals vereist in de ‘Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Van toepassing zijnde criteria
Voor deze opdracht gelden de volgende criteria:
• De subsidieverordening Rotterdam 2014; en
• De verleningsbeschikking met nummer SUB.18.07.00270.
Beperking in het gebruik en verspreidingskring
Deze gewaarmerkte niet-financiële subsidieverantwoording is opgesteld voor de Gemeente
Rotterdam met als doel stichting De Nieuwe Kans in staat te stellen te voldoen aan de
Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking met nummer SUB.18.07.00270.
Hierdoor is de niet-financiële subsidieverantwoording mogelijk niet geschikt voor andere
doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor stichting De Nieuwe Kans
en de Gemeente Rotterdam en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door
anderen.
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Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de ‘niet-financiële gegevens’
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de ‘niet-financiële gegevens’ in
overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria, inclusief het identificeren van de
beoogde gebruikers en het toepasbaar zijn van de gehanteerde criteria voor de doelstellingen van
de beoogde gebruikers.
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opstellen, meten of evalueren van de ‘niet-financiële gegevens’ mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Onze verantwoordelijkeden voor het onderzoek over de ‘niet-financiële gegevens’
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van ons onderzoek dat wij
daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Ons onderzoek is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens ons onderzoek niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Wij passen de ‘Nadere voorschriften kwaliteitssystemen’ (NVKS) toe. Op grond daarvan
beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde
richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele
standaarden en andere relevante wet- en regelgeving.
Ons onderzoek bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de ‘niet-financiële gegevens’ afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van assurance-werkzaamheden en het verkrijgen van assuranceinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor het onderzoek met als
doel assurance-werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit.
Rotterdam, 13 maart 2020
Coney Assurance B.V.
was getekend
O.P. Wouters RA
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