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Stichting Nieuwe Kans
Oprichting september 2015
3 bestuursleden (Antine
Antine Kuiper voorzitter, Richard Bos secretaris en Edwin Pot penningmeester).
penningmeester)
Deze drie bestuurders hebben hun sporen verdiend in de jeugdhulpverlening en in de omgang met
kwetsbare jongeren,, waaronder LVB
LV problematiek.. De stichting zal een commissie van aanbevelingen
in het leven roepen, die de missie en visie van de stichting ondersteunen.
on
De stichting Nieuwe Kans wil kwetsbare jongeren,
jongeren, door middel van een intensieve begeleiding in een
traject van maximaal 12 maanden, waarin diverse trainingen worden aangeboden, helpen aan een
werkplek. Deze aanpak is erop gericht dat deze jongeren
jongeren positief kunnen deelnemen in de
maatschappij, zij werken aan hun eigen zelfbeeld. Ook is dit aanbod om de jeugdcriminaliteit
(waaronder radicalisering) tegen te gaan.
De intensieve begeleiding zal worden geboden door personeel, dat in dienst is bij de stichting. Zij
hebben ruime ervaring in het begeleiden en in de omgang met kwetsbare jongeren.
Het traject van maximaal 12 maanden zal in het teken staan van het opdoen van positieve
werkervaringen in verschillende bedrijven in de verschillende segmenten. Tijdens het traject van 12
maanden krijgen deze kwetsbare jongeren diverse trainingen en cursussen aangeboden, zoals BHV,
HACCP en VCA etc. Door het aanbieden van deze cursussen, kunnen de jongeren diverse certificaten
behalen en daarbij werken aan hun zelfvertrouwen
zelfvertrouwen en het vullen van hun eigen portfolio.
De stichting zal zich in eerste instantie richten op de kwetsbare jongeren
geren in Amsterdam Noord.
Tijdens de duur van het project zal worden geëvalueerd en bijgeschaafd daar waar nodig. Vanuit de
gemeente Amsterdam
sterdam bleek ons dat er zo’n 13.000 kwetsbare jongeren zijn. Bij een positief resultaat
kan het aanbod van deze trajecten worden uitgebreid naar andere stadsdelen in Amsterdam en
kunnen er meer jongeren deelnemen.
De jongeren worden aangemeld door het DWI,
DWI, het UWV, scholen en of hulpverlenende instanties in
Amsterdam. De meeste kwetsbare jongeren hebben een schoolcarrière; speciaal onderwijs, praktijk
onderwijs e.d.
De stichting wil vanuit de private sector dit aanbod doen, maar kan niet zonder de (financiële)
ondersteuning van de overheid (centrale stad en deelraad). Wij denken dat de trajecten van stichting
Nieuwe Kans gefinancierd kunnen worden vanuit de ESF gelden, daar het Europees Sociaal Fonds
initiatieven ondersteund om de (jeugd) werkeloosheid tegen
tege te gaan. Tevens zullen er diverse
fondsen worden aangeschreven om de kosten te kunnen financieren van het totale project (huur,
personele lasten, vervoerskosten, kosten deelnemers, trainingen en cursussen).
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Er is een projectplan opgesteld, alsmede statuten
statuten voor de oprichting van de stichting, een overzicht
met alle in te kopen cursussen en trainingen, een intakeformulier, een selectie overzicht van aan te
schrijven fondsen en een lijst met deelnemende bedrijven.

