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Het belang van De Nieuwe Toekomst

• Vrouwen na huiselijk geweld en in vrouwenopvang --> kwetsbare positie, 'gewone' re-
integratie trajecten vaak stap te ver

• Zwakke sociaal-economische positie, ontbreken bestaanszekerheid = risico's ontstaan, 
voortbestaan en herhaling van huiselijk geweld

• Versterken van (arbeids-) participatie = beschermende factor in voortbestaan en herhaling 
van huiselijk geweld

• Praktijk deelnemers: enthousiast, kleine stappen, laagdrempelig, waardering voor coaches

• Verbinding met Valente: initiatiefnemer met Nederlandse Vrouwenraad ontwikkelfase, 
blijvende verbondenheid landelijk netwerk vrouwenopvang

• Nieuwe fase: borging, beheer en doorontwikkeling --> Stichting 180



Een stukje geschiedenis

• 2012: eerste pilot in Overijssel 

• 2012- 2019: Doorontwikkeling en implementatie o.l.v. Federatie Opvang (FO) en de 
Nederlandse Vrouwenraad (NVR) en o.b.v. OCW-project-subsidie

• 2016: Evaluatie nieuw pilotproject in vier provincies: Overijssel, Limburg, Noord-Holland 
en Zeeland (door Acron)

• 2018: Start 4-jarig onderzoek naar effecten en werkzame mechanismen (door Atria) 

• 2018: Opname databank Effectieve sociale interventies, i.s.m. Movisie en incl. opstellen 
Handboek

• 2021: Overdracht landelijk beheer DNT van FO/NVR naar Stichting 180



Situatie nu…

• Borging, beheer en doorontwikkeling van DNT bij Stichting 180

• Valente en Nederlandse Vrouwenraad betrokken via Raad van Advies

• Leden Valente pleitbezorger en (mede-) uitvoerder De Nieuwe 
Toekomst regionaal

• (structurele) financiering en continuïteit in uitvoering hét grote 
knelpunt



Stichting 180 staat voor:

- elk mens verdient een nieuwe kans en een positieve draai;

- maatwerk, het versterken van het doenvermogen en de eigen regie van mensen;

- werken aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen naar wens en vermogen kan 

participeren;

- bouwen van allianties rond interventies bestaande uit ervaringsdeskundigen, 

uitvoerders, financiers en de wetenschap;

- ruim 20 jaar ervaring in ontwikkelen en beheren van evidence- en practice based 

interventies.



Gerealiseerd in 2021

- subsidie van het Oranje Fonds en ING Nederland fonds;

- nieuwe jas en nieuwe opleiding train-de-trainer voor coaches;

- implementatie ander meetinstrument (ZRM);

- 4 leerkringen, verbinden uitvoerders en doorontwikkelen DNT;

- Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse;

- aanzet verkenning vormen van duurzaam financiering;

- bieden van ondersteuning aan (nieuwe) uitvoerders.



Focus in 2022

• Doorvoeren aanbevelingen effectonderzoek;

• Versie 2.0 gereed voor her-indienen bij databank;

• Informatiemateriaal voor lobby duurzame financiering en verdere verspreiding;

• In minimaal 10 gemeenten wordt De Nieuwe Toekomst uitgevoerd;

• 4 nieuwe gemeenten omarmen De Nieuwe Toekomst;

• Opzetten digitale leeromgeving voor deelnemers en coaches;

• Bieden van ondersteuning aan (nieuwe) uitvoerders.


