
Ben jij toe aan een nieuwe stap in je leven? 

Wil je financieel zelfstandig worden? 

Ben je gemotiveerd om aan de slag te  
gaan en heb je ook tijd en ruimte om  
dat te kunnen doen?

organisatie

start vanaf 

met het project de nieuwe toekomst in

de nieuwe toekomst 
zoekt deelneemsters 

Wat is de nieuwe toekomst 
en voor wie is het?

de nieuwe toekomst is een aanpak voor 
vrouwen, die na een periode van bedreiging 
en huiselijk geweld de regie over hun leven 
terug willen en economisch zelfstandig 
willen zijn. Die graag een betere toekomst 
willen voor zichzelf en als je kinderen hebt 
ook voor jouw kinderen. de nieuwe toe-
komst helpt jou weer mee te doen in de 
maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld zijn 
door het volgen van een opleiding, het doen 
van vrijwilligerswerk of het vinden van een 
betaalde baan.



Praktische informatie

de groepstraining wordt gegeven op

Meer weten?
Wil je deelnemen aan de nieuwe  
toekomst, maar heb je nog vragen?  

neem dan contact op met 

zij is aanwezig op 

Meer je meedoen?

stuur dan snel een mail naar

of bel

Na jouw aanmelding maken we een  
afspraak voor een intakegesprek.

Wat biedt de nieuwe toekomst jou?

• Een groepstraining van tien dagdelen in 
10 weken

• Steun bij het bepalen en halen van jouw 
doelen: het vinden van een betaalde 
baan, een opleiding of vrijwilligerswerk

• Een persoonlijke coach die jou een jaar 
begeleidt bij het halen van jouw doelen

• Ondersteuning door de projectleider 
• Een traject voor jou om jou te helpen 

mee te doen in de maatschappij

Wat vragen we aan jou?

• Motivatie om deel te nemen voor een 
periode van 1 jaar

• Je kan de Nederlandse taal voldoende 
goed praten en begrijpen

• Je doet 10 weken mee aan de groeps
training van 1 dagdeel per week

• Je besteedt tijd aan je huiswerk
• Je werkt 1 tot 2 uur per week samen met

je coach aan je doelen

de nieuwe toekomst is (financieel) mogelijk gemaakt door:

de nieuwe toekomst
is een interventie 
van Stichting 180.


	naam organisatie: DZB Leiden en Vrouwenopvang Rosa Manus
	startdatum: 28 maart 2022
	lokatie: Leiden, locatie Rosa Manus
	naam contactpwrsoon: Saskia Bholasing
	dagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagocht.
	mailadres: s.bholasing@dzb.nl
	telefoonnummer: 06-23888628
	adres: Maandag van 9.30-13.30 uur


