
de nieuwe toekomst 

Huiselijk geweld is een omvangrijk  
probleem. Niet alleen omdat het  
jaarlijks aantal slachtoffers hoog is, 
maar ook omdat de impact op de 
slachtoffers enorm is. De Nieuwe  
Toekomst is de enige inter ventie in  
Nederland die zich specifiek richt  
op participatie en perspectief op  
economische zelfstandigheid voor  
vrouwen die te maken hebben gehad 
met huiselijk geweld.

“Werk biedt mij veiligheid. 
Mijn werk is een plek waar ik mij een 

normaal mens voel, waar ik erbij hoor. 
Ik ben daar weg van de zorgen thuis.”

deelneemster

Investeren in een toekomst voor
vrouwen na huiselijk geweld
De Nieuwe Toekomst is een methodiek die 
vrouwen stimuleert de regie over hun eigen 
leven te nemen en economisch zelfstandig 
te worden. Het gaat om het empoweren 
van vrouwen die huiselijk geweld hebben 
meegemaakt, geen eigen inkomen hebben, 
voldoende Nederlands spreken en vooral 
gemotiveerd zijn. Het uiteindelijke doel is 
een stap dichter bij sociale en economi-
sche zelfstandigheid te komen. De beste 
bescherming tegen (terugval in een situatie 

Een genderspecifieke, succes-
volle, erkende interventie 
voor vrouwen met huiselijk 
geweld ervaringen

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in De Nieuwe Toekomst en wilt u meer weten over de toepassing 
van de interventie in uw gemeente of uw organisatie of wilt u coach worden?
Neem dan contact op met Stichting 180
telefoon:  088-8800300 
mail: info@180.nl

Meer informatie vindt u ook op de website van 180: 
https://180.nl/interventie-de-nieuwe-toekomst/

Landelijke coördinatie door  
Stichting 180
Uitvoeringsorganisaties van De Nieuwe Toe-
komst worden ondersteund door Stichting 
180 die op landelijk niveau de coördinatie 
voert over de interventie en garant staat 
voor de kwaliteitsborging van de metho-
diek. Zo is er een landelijk gecoördineerd 
trainingsaanbod voor trainers en coaches 
en worden jaarlijks meerdere workshops 
aangeboden aan projectcoördinatoren en 
trainers. Stichting 180 meet samen met 
uitvoeringsorganisaties de resultaten van 

De Nieuwe Toekomst in de Zelfredzaamheid 
Matrix en houdt deze landelijk bij. Ook 
doorontwikkeling van de interventie is  
geborgd bij Stichting 180, evenals het 
bieden van ondersteuning aan uitvoerders 
bij de implementatie en het vinden van 
duurzame financiering.

Het Oranje Fonds en ING Nederland fonds 
ondersteunen De Nieuwe Toekomst.

De Nieuwe Toekomst wordt mede mogelijk gemaakt door:De Nieuwe Toekomst is een produkt van:



“Ik durf nu een volgende stap 
te nemen in mijn leven.”

deelneemster

Wat De Nieuwe Toekomst aantrekkelijk 
maakt voor gemeenten
De Nieuwe Toekomst is een integrale aanpak 
die de schakel vormt tussen hulpverlening, 
emancipatie én toeleiding naar opleiding 
en/of werk. Het biedt deze doelgroep door 
de genderspecifieke aanpak meer kansen 
richting arbeidsparticipatie dan de regu-
liere re-integratietrajecten. Dat lukt door 
deze groep, die grote afstand heeft tot de 
arbeidsmarkt, in een veilige omgeving een 
groepstraining te bieden in combinatie 
met persoonlijke begeleiding op maat van 
deskundige vrijwilligers. Dit alles in nauwe 
samenwerking met Stichting 180, de lokale 
vrouwenopvang en vrouwenorganisaties. 
Voor de gemeente betekent dit meer doen 
met hetzelfde budget, aanboren van nieu-
we groepen vrijwilligers en een plus-pro-

gramma voor de deelnemers. Gemeenten 
kunnen hiermee efficiënt investeren in 
preventie huiselijk geweld en economische 
zelfstandigheid voor vrouwen. 

Erkende interventie
De interventie De Nieuwe Toekomst is 
erkend als Goed onderbouwd door de 
onafhankelijke Erkenningscommissie Maat-
schappelijke ondersteuning, participatie en 
veiligheid en opgenomen in de Databank 
Effectieve Sociale interventies van Movisie.
Door Atria wordt een effectonderzoek 
uitgevoerd. De bevindingen worden ge-
bruikt voor de verdere ontwikkeling van De 
Nieuwe Toekomst met als doel een zo hoog 
mogelijke effectiviteit te bereiken met de 
inzet van deze interventie.

“Ik heb geleerd om ergens voor te gaan. 
Je moet doelen stellen en daar in kleine 

stapjes naar toe gaan.”
deelneemster

van) huiselijk geweld is immers onafhanke-
lijkheid. En dit komt ook ten goede aan het 
welzijn van hun kinderen.  

De interventie bestaat uit een groeps-
training van 10 bijeenkomsten, gevolgd 
door een periode van persoonlijke coaching. 
Deze coach (een getrainde vrijwilligster) 
begeleidt 1 vrouw 9 maanden bij het  
bereiken van haar doelen. Na een traject 
van 12 maanden zijn deelneemsters in staat 
om controle te nemen over hun leven en 
hebben zij perspectief op economische zelf-
standigheid of hebben zij al een betaalde 
baan.

De resultaten die tot nu toe met De Nieuwe 
Toekomst zijn behaald zijn veelbelovend. 
Uit evaluaties blijkt een grote tevredenheid 
over de training en coaching onder zowel 
deelneemsters als coaches. De deelneem-
sters voelen zich voor het eerst begrepen 
en veilig in een groep met gelijkgestem-
den. Het succes zit in de genderspecifieke 
aanpak, de combinatie van training in 
groepsverband én begeleiding door een 
professioneel getrainde vrijwillige coach 
met focus op zelfredzaamheid en coaching 
in plaats van hulpverlenen. Veel deelneem-
sters beginnen na De Nieuwe Toekomst aan 
een opleiding, vrijwilligerswerk of vinden 
een betaalde baan.
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