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VOORWOORD
Door Samah in Amsterdam werden we in 2008 uitgenodigd om een training te ontwikkelen voor ex-
AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoeker), om hen voor te bereiden op (vervolg)stappen in hun 
leven. Deze vraag heeft ten grondslag gelegen aan de methodiek ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ 
(OIET). Een traject om jongeren te verleiden om ondernemend en actief in het leven te staan. Om 
jongeren te laten genieten van hun talenten en passies, zodat ze vaardigheden ontwikkelen die het hen 
mogelijk maakt economisch zelfstandig te worden. 

Deze training heeft zich in de afgelopen 7 jaar doorontwikkeld tot een methodiek die ingrijpt op vele 
aspecten in het leven van de jongeren die deelnemen aan ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’. NDC 
heeft gezocht naar manieren om deze methodiek te kunnen beschrijven; om een wetenschappelijke 
onderbouwing te vinden die aannemelijk maakt dat ingrijpen op zoveel dimensies in het leven van een 
deelnemer zinvol is. De veerkrachttheorie van Ungar is een wetenschappelijk onderbouwde theorie 
die stelt dat veerkracht niet alleen te maken heeft met persoonskenmerken of vaardigheden, maar 
dat de veerkracht van een persoon groeit door interactie tussen mensen: de familie, school, werkplek 
en gemeenschap. We hebben ons gerealiseerd dat we met deze theorie onze activiteiten goed kunnen 
duiden. 

In het afgelopen jaar heeft NDC zich ingezet om zoveel mogelijk aspecten van het OIET-traject te 
beschrijven. Tijdens de eerste pogingen om de training te beschrijven en te onderbouwen, realiseerden 
we ons dat niet de training de basis van het succes is van OIET, maar dat dit de inzet van de coaches 
en de maatjes is, plus diverse evenementen, die ondersteund en aangemoedigd worden door de 
community maker. Zij bewerkstelligen dat een jongere stappen maakt, naar buiten durft te treden en 
op zoek gaat naar een omgeving en mensen waar hij of zij zich veilig genoeg voelt om zich te laten zien 
en zich verder te ontwikkelen. 

De centrale persoon in de methodiek is de communitymaker. De communitymaker is de projectleider, 
trainingsleider, vrijwilligersmanager, de persoon die entameert, enthousiasmeert en verbindt. 
De communitymaker organiseert en regisseert ontmoetingen tussen de jonge asielzoekers en 
vluchtelingen en gewone Nederlanders zodat zij zich een weg vinden in Nederland en weer regie 
nemen over hun toekomst. 

Dit handboek, het handboek van de communitymaker, is het eerste handboek van een reeks. 
In dit handboek onderbouwen we de methodiek ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ en reiken 
we handvaten aan hoe een communitymaker een nieuwe, veilige gemeenschap organiseert voor 
asielzoekersjongeren. Of ze nu een status hebben, krijgen of niet. Zodat deze jongere zichzelf kan 
laten zien en ook zichzelf ziet als een talentvolle jongere die met passie een toekomst tegemoet gaat. 
Waar deze toekomst dan ook moge zijn. 

Bij deze methodiek horen de handboeken voor de coaches, de maatjes, de trainers en het handboek 
As I Left My Father’s House. Wij zijn trots dat we deze handboeken aan u mogen presenteren!

Margriet Stuurman 
Bright Richards

Utrecht, 15 september 2015
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Dit handboek beschrijft het empowermentmethodiek ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ 
(OIET) ontwikkelt door stichting New Dutch Connections (NDC).

Stichting New Dutch Connections (NDC) inspireert, motiveert en begeleidt (ex)-
asielzoekersjongeren om anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. 
NDC stimuleert deze jongeren om actief aan de slag te gaan met het verder ontwikkelen 
van hun talenten en kwaliteiten waardoor zij, waar ter wereld ook, sociaal en economisch 
kunnen participeren. Door middel van het empowermentmethodiek OIET traint NDC 
asielzoekersjongeren om zelf de regie over de toekomst te nemen. Ook mobiliseert NDC 
mensen en bedrijven om als nieuwe gemeenschap de asielzoeker te ondersteunen en te 
versterken in hun weg naar (economische) zelfredzaamheid. 
 
In het eerste deel staat wat NDC doet, waarom en voor wie. Deel twee legt uit wat een 
duurzaam netwerk is en welke methoden worden gebruikt om een netwerk te bouwen en te 
onderhouden. Deel drie beschrijft de inhoud van het werk van een communitymaker. Deel 
vier legt het hoe en waarom uit van het verloop van het OIET-traject en de verschillende 
rollen van de deelnemers. Deel vijf beschrijft de impact van het traject op de jongeren en de 
vrijwilligers. In deel zes komt de Toekomstacademie en de aansluiting op de arbeidsmarkt aan 
bod.  

De jonge (ex-)asielzoekers worden in dit handboek de jongeren genoemd.

Stichting New Dutch Connections (NDC) inspireert,  
motiveert en begeleidt (ex)-asielzoekersjongeren om 
anderen te betrekken bij het realiseren van hun  
toekomstdromen. 

INLEIDING

DIT HANDBOEK LEGT UIT HOE: 

• NDC een duurzame, lokale gemeenschap rondom (ex-)asielzoekers en vluchtelingen vormt 
• welke methoden NDC gebruikt en waarom
• hoe een community maker van NDC praktisch aan de slag gaat
• hoe de verschillende onderdelen van het OIET-traject verlopen
• op welke manier het traject effect heeft
• en hoe ook na het traject de jongere kan blijven doorleren of werken

Voor wie?
Dit handboek is bedoeld voor alle medewerkers van stichting New Dutch Connections (NDC) 
en de communitymaker (CM) in het bijzonder. De communitymaker vormt de spil tijdens het 
empowermenttraject.

Ook wil NDC de eigen werkwijze delen met iedereen die werkt met vluchteling jongeren en 
geïnteresseerd is om samen met NDC een lokale gemeenschap te vormen die de jongeren 
sociaal en economisch zelfstandig maakt.
 

OIET-Traject
De doelstelling van het traject is om bij te dragen aan het welbevinden en zelfredzaamheid van 
de jongeren door hun netwerk te vergroten en doelgericht te werken aan de toekomst van de 
deelnemers. In de literatuur zijn dit bekende bevorderende factoren voor de veerkracht van 
mensen (Blacquière, 2015). Tijdens het traject OIET gaan de jongeren aan de slag met vragen 
als ‘wie ben ik?’ ’wat kan ik?’, ’wat wil ik worden?’ en ’wie kan ik inzetten voor mijn ontwikkeling? 
Daarnaast ontwikkelen de jongeren vaardigheden, zoals het schrijven van een toekomst- of 
carrièreplan en worden ze getraind in presentatie en interculturele communicatie. Ook maken 
ze kennis met verschillende bedrijven en beroepsgroepen.

Gedurende het traject koppelt NDC de jongeren aan vrijwilligers uit de Nederlandse 
maatschappij bijvoorbeeld in de vorm van een coach en maatje. Dit nieuwe netwerk 
ondersteunt de jongeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het netwerk 
verruimt de blik op de wereld en is een omgeving waar de jongere zich niet presenteert als 
asielzoeker of vluchteling maar als iemand die streeft naar economische zelfstandigheid.
Het traject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ duurt 4 maanden.
 
 
 
 
 
 

 HET OIET-TRAJECT STREEFT DE VOLGENDE EFFECTEN NA:

 • de jongeren laten ontdekken waar ze goed in zijn
 • de jongeren hun talenten laten uitwerken zodat ze daarmee hun boterham kunnen verdienen
 • de jongeren te leren hoe ze iets kunnen toevoegen aan de maatschappij
 • de jongeren gepassioneerd in het leven te laten staan, ondanks hun pijnlijke verleden  
  en onzekerheden
 • de jongeren te leren de stempel asielzoeker en vluchteling af te werpen

EFFECTEN

01 | INLEIDING
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Het OIET-traject is samengesteld op basis van de inzichten en ervaringen van Bright  
O. Richards en Margriet Stuurman, die New Dutch Connections in 2004 samen oprichtten. 
Margriet heeft jarenlange ervaring als ondernemerscoach, bedrijfsadviseur voor 
migrantengroepen en als bedrijfstrainer. Bright weet uit eigen ervaring hoezeer jongeren in 
asielzoekerscentra mensen nodig hebben die hun talent en mogelijkheden zien en kansen 
bieden om daarmee aan de slag te gaan. Bright is acteur en ervaren (internationale) trainer in 
persoonlijke ontwikkeling, communicatievaardigheden, arbeidsinpassing en ondernemerschap.
In 2008 gaat het eerste OIET-training van start voor ongedocumenteerde (illegale) jongeren 
en stap voor stap wordt het verder ontwikkeld. In 2013 wordt het traject uitgebreid en voor het 
eerst ook aangeboden op opvanglocaties van het COA. 

Door het jarenlang werken met deze specifieke doelgroep heeft NDC veel inzicht gekregen in 
de achtergrond van deze jongeren, de situatie waarin ze verkeren en welke problemen dat geeft.

Leerplicht tot 18 jaar
Tot 18 jaar is iedereen in Nederland, ongeacht de juridische status, leerplichtig. Dat geldt ook 
voor asielzoekers. Minderjarige jongeren kunnen en mogen naar school. Na hun 18de jaar 
vervalt deze leerplicht. Studeren of elke andere manier van doorleren blijkt erg ingewikkeld.
Sommige 18-plussers met een verblijfsvergunning volgen alleen de verplichte inburgering, maar 
merken dat deze inburgering te algemeen is en niets te maken heeft met hun eigen talenten, 
kwaliteiten en toekomstdromen. Anderen zonder verblijfsvergunning ervaren 18 worden als 
een stop in elke vorm van ontwikkeling. Veel van deze jongeren voelen zich in een paradox 
gevangen: zonder een verblijfsstatus kunnen ze geen studiefinanciering krijgen, maar ze mogen 
ook niet werken om geld te verdienen om een studie te betalen. Veel jongeren stagneren 
volledig in hun persoonlijke en professionele groei. 

AANLEIDING 
EN CONTEXT
In Nederland krijgen asielzoekers een status op 
juridische gronden. Ben je ‘toegelaten’, ‘afgewezen’ 
of ‘wacht je nog op een status’. Dit label definieert 
wie ze zijn en hoe ze bejegend worden. Velen zien hun 
juridische status als onderdeel van hun identiteit en dat 
belemmert hun ontwikkeling. 

02 | AANLEIDING EN CONTEXT

Talenten en kwaliteiten 
De meeste jongeren besteden weinig aandacht aan hun eigen talenten en persoonlijke 
ontwikkeling. Velen komen uit landen waar ze vanaf kinds af aan dagelijks voor zichzelf hebben 
moeten zorgen, maar de meesten hebben nooit geleerd om een plan voor de toekomst te 
visualiseren of hun talenten uit te werken. Er heerst juist uitzichtloosheid, waardoor ze gevoelig 
zijn, voor uitwegen die anderen hen bieden, zoals prostitutie of criminaliteit. 

Zorgen familie
De jongeren zonder status of uitgeproceerden zitten voornamelijk met de impliciete vraag: 
“Hoe kan ik opnieuw voor mijzelf en mijn familie zorgen? Mijn familie verwacht dat ik terugkom 
uit Europa met geld, kennis en een netwerk, maar ik heb de hele tijd stilgestaan en ben dus niet 
in staan een waardevolle bijdrage te leveren”.

Afhankelijkheid
Het passieve gedrag wordt verstrekt omdat hen in Nederland wordt verteld dat ze niets mogen 
of kunnen. Hun taak is af te wachten tot ze horen wat er met hen zal gebeuren. Ook als een 
verblijfsvergunning is toegewezen, blijven de jongeren afwachten waar ze mogen wonen en 
wat ze gaan doen. Door het ontbreken van een zinvolle dagbesteding verkeren ze lang in een 
situatie van totale afhankelijkheid. Velen raken gefrustreerd en boos van het wachten op een 
huis, taallessen en inburgering. Ze ervaren geen controle over hun eigen leven.

Vluchtverhalen
Ook worden de jongeren geprikkeld om te praten over hun vluchtverhalen en de moeilijkheden 
die ze tegenkwamen tijdens hun reis naar Nederland. Zelden wordt er gesproken over de kracht 
die ze nu bezitten om de situatie te beïnvloeden of wat zij kunnen bieden aan de samenleving en 
aan de wereld. Ambitie, vooral commerciële ambitie, is niet iets om over te dromen.  

Juridische identiteit  
De context waarin veel jonge asielzoekers zitten, bepaalt sterk hun identiteit. Ze hebben op 
jonge leeftijd alles thuis achtergelaten en zijn naar een onbekend land getrokken, waar het 
behoorlijk tegen blijkt te vallen. In Nederland krijgen asielzoekers een status op juridische 
gronden. Ben je ‘toegelaten’, ‘afgewezen’ of ‘wacht je nog op een status’. Dit label definieert 
wie ze zijn en hoe ze bejegend worden. Velen zien hun juridische status als onderdeel van hun 
identiteit en dat belemmert hun ontwikkeling. 



1312

Veerkrachttheorie 
Naast de jarenlange ervaring van NDC is de werkwijze van OIET gebaseerd op de onderzoeken 
van de Canadese wetenschapper Dr. Michael Ungar (Montreal, 1963). Hij is de voorloper op 
het gebied van onderzoek naar veerkracht en weerbaarheid bij mensen en is hoofdonderzoeker 
op dit gebied aan de Dalhousie University van Halifax (Canada). Ungar’s werk heeft de manier 
waarop veerkracht wordt gedefinieerd veranderd. Zijn veerkrachttheorie baseert zich op het idee 
dat veerkracht niet perse een persoonlijkheidstrek is, maar groeit door interactie tussen mensen 
en de familie, school, werkplek en gemeenschap. De focus in zijn onderzoeken ligt op de invloed 
van veerkracht bij kinderen en jong volwassenen gedurende perioden van verandering en stress.

02 | AANLEIDING EN CONTEXT

Jongere (23):  
“Ik was depressief en had nergens zin in en toen kwamen opeens 
deze ‘guys’ en vroegen me naar mijn droom. En ik dacht nog, 
hoezo? Ik was gestopt met dromen. Toen vroegen ze wat ik kon 
en ik dacht: Ik kan helemaal niks! Maar zij geloofden in mij. Zij 
waren de eersten die geen dingen van me wilden, ze waren niet 
benieuwd naar mijn verleden, hoefden mijn afkomst niet te weten 
en waren niet geinteresseerd in mijn status. Nee, ze wilden me 
juist wat geven, kennis en zelfvertrouwen. Dankzij New Dutch 
Connections geloof ik weer in mezelf.”

Pathways to Resilience Research (PTR)
Ungar is hoofd van het ‘Resilience Research Centre’ in Halifax, Canada. Dit on-
derzoekscentrum is gespecialiseerd in onderzoek naar veerkracht onder jongeren. 
Het onderzoeksproject ‘The Pathways to Resilience Research Project (PTR)’ onderzoekt de 
risicofactoren van veerkracht bij jeugd in verschillende culturen en sociale contexten. Daartoe 
heeft het centrum partners in vier andere landen: Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika, Colombia en 
China. Het onderzoekscentrum doet bewust internationaal onderzoek om juist de cultureel 
specifieke aspecten van veerkracht bij jonge mensen te destilleren.
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Doelen veerkrachtonderzoek
Het hoofddoel van het PTR-Project is het identificeren van de verschillende factoren die een 
positieve rol spelen op het psycho-sociaal welzijn van jongeren die een behoorlijke hoeveelheid 
tegenspoed hebben ervaren. Met andere woorden: Wat helpt jonge mensen om goed te blijven 
functioneren ondanks de risico’s die ze lopen om af te glijden?
 
Verdere doelen zijn:
Het identificeren van de verschillende factoren bij formele en informele instanties die een 
positieve invloed op het psycho-sociaal welzijn hebben bij jongeren die tegenspoed in hun leven 
ervaren.

Een zeer gedetailleerd inzicht verschaffen bij gemeenschappen, scholen, overheden en andere 
betrokken instanties hoe jonge mensen omgaan met tegenspoed en de risico’s die daarmee 
gepaard gaan.

Instanties ondersteunen in het vinden van manieren om hulp te coördineren en nieuwe hulp te 
bieden op basis van de behoeften van de jongeren. Ook worden methoden uitgediept om jonge 
mensen mee te laten doen met de gemeenschap en de familie zodat zij goed opgroeien ondanks 
de uitdagingen waarvoor zij staan.*

Conclusie PTR-project
Het PTR-project is een continu project en loopt nog steeds. Tot nu toe is er wel een aantal 
resultaten te benoemen. De belangrijkste ontdekking is dat een positieve ervaring met een 
instantie ervoor zorgt dat: 

- de jongeren zich gewaardeerd voelen 
- dat ze voelen dat er naar hen geluisterd wordt
- dat ze invloed hebben op de situatie waarin ze zitten. 

Deze voorwaarden maken de kans groter dat veerkrachtprocessen in werking worden gesteld, 
zoals een sterke (geloofs)overtuiging, verbinding voelen met de omgeving en gemeenschap, 
waardevolle vrienden van eigen leeftijd hebben en praktische en sociale vaardigheden 
ontwikkelen.** 

*(ResilienceResearch.org.  Geraadpleegd 13 sept, 2015, van http://resilienceresearch.org/research/projects/
pathways-to-resilience.)
 
 **(Ungar, M., Liebenberg, L., Armstrong, M., Dudding, P., and Van de Vijver, F. (2013). Patterns of Psycho-social 
Service Use: Individual and Contextual Risk factors, and Resilience among Adolescents Using Multiple Services. 
Child Abuse and Neglect, 37, 150-159).

NDC gaat uit  
van de vragen:  
wie ben je,  
wat kan je  
en wat wil je?

02 | AANLEIDING EN CONTEXT
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Factoren voor veerkracht
In totaal onderscheidt Ungar zeven factoren die de veerkracht positief beinvloeden.

1. Toegang tot een gemeenschap die tot steun is.  
 Relaties hebben met significante anderen zoals vrienden, volwassenen en familieleden  
 heeft invloed op veerkracht.

 2. Een gewilde persoonlijke identiteit ontwikkelen.  
 Tevredenheid over de wijze waarop je functioneert binnen de waarden en normen van de  
 gemeenschap. 

3. Kracht en controle ervaren.  
 Goed voor jezelf en anderen zorgen en invloed kunnen uitoefenen op de sociale en 
 fysieke omgeving. 

4. Sociale rechtvaardigheid voelen.  
 Een waardevolle rol in de gemeenschap spelen die acceptatie en sociale gelijkheid
 bewerkstelligt. 

5. Toegang tot materiële bronnen hebben.  
 Toegang hebben tot financiële, opvoedkundige en medische bronnen. Ondersteuning
 krijgen bij het vinden van werk en voldoende voeding, kleding en veiligheid hebben. 

6. Cohesie met anderen ervaren.  
 Je eigen belang in balans brengen met het gemeenschappelijk belang.  Deel uitmaken van
 een groter geheel, zowel in spiritueel als in sociaal opzicht. 

7. Hechten aan culturele tradities.  
 Horen bij of weet hebben van de lokale culturele gewoontes en waarden.

02 | AANLEIDING EN CONTEXT

De zeven factoren uit Ungar’s Veerkrachttheorie worden tijdens het OIET-
empowermentmethodiek belicht en uitgewerkt. Tijdens het traject krijgen de jongeren weer 
controle over hun leven (3) en gaan een waardevolle rol spelen in de gemeenschap (4). De 
jongeren worden getraind in de wijze waarop het Nederlandse systeem werkt (2). Door het 
werken met coaches en maatjes zorgt het traject voor toegang tot een gemeenschap die 
steun biedt (1). Maar ook de ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling en nieuwe tradities 
(4/7). Tijdens het traject worden talenten en kwaliteiten ontdekt en concreet gemaakt (6). 
Het netwerk biedt direct steun met praktische zaken als het vinden van werk, een opleiding 
en andere financiële bronnen (5). 

“De zelfredzaamheid van een asielzoeker  
vergroten door talenten te ontwikkelen  

en ruimte voor passie te creëren  
ongeacht of de toekomst in Nederland ligt of niet.”
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Vergroten zelfredzaamheid
Het empowermenttraject OIET wil de zelfredzaamheid van jonge asielzoekers vergroten. Dat 
maakt OIET een andere service dan waar de jongeren al mee te maken hebben. Bestaande 
organisaties rondom asielzoekersjongeren richten zich niet op deze doelgroep, hebben weinig 
focus op zelfredzaamheid, passie of talent en hebben geen antwoord op sociale problemen.

Tijdens het OIET-traject ligt de nadruk op de positieve ervaring die de jongeren hebben met 
NDC. Op deze manier wordt de kans groter dat veerkracht-processen in werking worden 
gesteld. Al vanaf het begin wordt alle tijd genomen om met de jongeren persoonlijk te spreken 
en wordt geinventariseerd waar ze behoefte aan hebben. Deze inventarisatie ligt niet vast, maar 
is een continu proces dat wordt aangepast aan de kennis van het moment. Een jongere kan door 
de kennis die hij of zij tijdens het traject opdoet, wisselen van carrièreplan of kiezen om andere 
vaardigheden te ontwikkelen. 

Er vormt zich een groep om de jongeren van verschillende vrijwilligers met diverse rollen. Zo is er 
een ‘maatje’ van dezelfde leeftijd en met gelijke interesses. Met het maatje trekt de jongere op en 
doet ‘leuke dingen’ en voert samen met de jongere de opdrachten uit die uit de trainingen komen. 
Daarnaast is er een ‘coach’ die naar de jongeren luistert en meehelpt om invloed uit te oefenen op 
de situatie waarin de jongere zit. De coaches stimuleren de jongeren om regie te nemen over hun 
eigen leven. De coaches doen dat niet zelf, maar laten de jongeren dat zelf doen.

Ungar heeft een lijst van 28 vragen ontwikkeld voor weerbaarheid onder getraumatiseerde 
jongeren van 11–23 jaar: The Child and Youth Resilience Measure-28 (Modified for application to 
Clinical Practice). Tijdens het ‘Onderzoek naar de impact van ‘Act 4 your life 2015’, is gebruikt 
gemaakt van de Ungar-vragenlijsten. Zie hiervoor hoofdstuk: Impactmeting.

‘De (ex) asielzoekers ontdekken hun eigen talenten, 
kwaliteiten en mogelijkheden en wij als samenleving 
ook. De pijn, strijd en uitdaging van de asielzoeker 
resoneert met onze pijn en strijd en dwingt ons om 
zelf regie  te nemen over onze eigen toekomst en de 
samenleving die wij willen leven te scheppen”
 
Bright O Richards

Coach Overberg:  
”Eerst vond ik het heel spannend dat ik een jongere kreeg die moslim is. Toen Ahmed 
voor het eerst bij ons kwam eten, vroeg hij of wij voor het eten wilden bidden. Ik vond 
dat erg attent van hem. Daarmee brak hij eigenlijk direct het ijs, want daardoor hebben 
wij zoveel gesprekken gevoerd over hoe hij het geloof beleeft en hoe wij dat doen, wat de 
betekenissen achter de rituelen zijn. Hierdoor hebben we op heel diep niveau gesprekken 
gevoerd en heeft ons dat juist nader tot elkaar gebracht. We hebben groot respect 
voor elkaars geloof en leren veel van elkaar, maar misschien nog wel meer over onszelf. 
Omdat je ineens gaat uitleggen wat het voor jou betekent, waar het vandaan komt. Dat 
doet je op een andere manier bewust worden.”

02 | AANLEIDING EN CONTEXT
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MISSIE 
 

NDC wil de samenleving betrekken bij de uitdaging waar 
asielzoekers en vluchtelingen voor staan door onverschil-
ligheid en angst weg te nemen. Daarnaast wil het NDC 
(economische) zelfredzaamheid bij (ex-)asielzoekers  
vergroten ongeacht hun status.

Waarden 
NDC ziet jonge asielzoekers als talentvolle jongeren die een succes van hun toekomst willen  
maken.
 

De doelgroepen
NDC richt zich op (ex)asielzoekersjongeren tot 30 jaar die in Nederland wonen zonder ou-
ders (AMV-ers) of met hun ouders en/of andere familieleden (ongeacht hun status), maar
die een begin willen maken met een toekomst naar economische onafhankelijkheid. NDC 
is er zowel voor oude en nieuwe Nederlanders die de Nederlandse samenleving willen vorm-
geven. Deze Nederlanders willen graag actief iets betekenen voor jonge asielzoekers op het 
gebied van economische zelfredzaamheid en sociale participatie.

Hoe wil NDC met de doelgroepen omgaan?
NDC ziet de (ex)asielzoekers jongeren als ondernemende mensen met talenten. NDC vindt 
deze doelgroep geenzins zielig of kansloos, maar ziet juist de potentie van deze jongeren en 
benadrukt dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, ook al lijkt dat in eerste instantie 
niet mogelijk. NDC gaat uit van de vragen: wie ben je, wat kan je en wat wil je? Bij NDC doet 
een jonge asielzoeker er vanzelfsprekend toe en is gelijk net als ieder ander in Nederland.

Medewerkers (en vrijwilligers) van NDC zijn actieve, praktische en ondernemende personen 
die de asielzoeker inspireren proactief hun eigen toekomst aan te pakken door middel van een 
positieve en actieve houding. Deze houding laten de medewerkers zelf ook zien.

03 | MISSIE

Jongere Utrecht:  
“New Dutch Connections zet zich echt voor ons in. Ik zie de andere jongeren ook 
groeien. Zoals Boni bijvoorbeeld. Die kwam heel anders binnen en daar staat zij nu, 
vol zelfvertrouwen. En niet alleen Boni. Heel veel mensen, ik zelf ook. Dat is toch 
mooi? Ik zie de vruchten van jullie werk.”

‘De jongeren ervaren buitensluiting 
op meerdere gebieden. Hun gebrek 
aan kennis van de Nederlandse 
cultuur en maatschappij draagt 
daaraan bij. De onwetendheid 
verlamt. Veel zijn ervan overtuigd 
geraakt dat ze ‘niets’ mogen en dus 
zinloos is om iets te proberen.’

Margriet Stuurman, 
uit: Als de toekomst (te) open is, 
Psyche & Geloof
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AILMFH- 
METHODIEK
Een netwerk zorgt ervoor dat de jongere zijn of haar weg 
vindt in de mogelijkheden die Nederland biedt. Dat kan 
zijn in allerlei vormen: van directe financiering voor een 
opleiding tot werkervaringsplekken en gastcolleges op hun 
gebied van interesse en toekomstpad. Het netwerk moet 
duurzaam zijn zodat de jongere eruit kan putten, zolang 
dat nodig is. Hieronder een korte samenvatting van het 
handboek AILMFH, hoe NDC de samenleving wil 
bewegen voor jonge asielzoekers. 
 

Een duurzaam netwerk 
Alleen met een sterk netwerk lukt het om de jongere te bewegen actief en duurzaam te investeren in 
zijn of haar eigen toekomst. Bovendien zorgt ‘menselijk contact (…) dat jongeren zich gezien voelen; 
een gevoel dat iemand aan ze denkt. Gecombineerd met het hebben van een duidelijk doel voor ogen, 
biedt dat jongeren een (…) basis om te werken aan hun toekomst en zichzelf te redden. (Blacquière, 
W. (2015). Onderzoek naar de impact van ‘Act 4 your life, Zutphen, Ciceroon).

Een netwerk zorgt ervoor dat de jongere zijn of haar weg vindt in de mogelijkheden die Nederland 
biedt. Dat kan zijn in allerlei vormen: van directe financiering voor een opleiding tot werkervarings-
plekken en gastcolleges op hun gebied van interesse en toekomstpad. Het netwerk moet duurzaam 
zijn zodat de jongere eruit kan putten, zolang dat nodig is.

Een duurzaam netwerk kan alleen ontstaan als ieder lid van het netwerk zich goed bewust is van de 
problemen van de jongeren en van mening is dat iedereen recht heeft op ontwikkeling. Onder deze 
voorwaarden kan het netwerk actief blijven voorzien in de behoeften van de jongeren.

Door middel van NDC’s prijswinnende methodiek en voorstelling As I Left My Father’s House 
’(AILMFH)’ wordt het lokale netwerk doordrongen van de problemen van een asielzoeker. De be-
wustwording van de lokale groep rondom een asielzoeker is daarom net zo belangrijk voor NDC als 
het direct ondersteunen van een jongere. Doordat de groep de jongeren begrijpt, voelen de jongeren 

04 | AILMFH-METHODIEK

zich gewaardeerd, voelen ze dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze invloed hebben op de 
situatie waarin ze zitten.

Doel
Deze methodiek ontwikkelde NDC in 2010 met het doel om door middel van kunst een dialoog 
aan te gaan met mensen van verschillende achtergronden op zowel cultureel als religieus gebied. 
Hierdoor wordt een basis gecreëerd voor een duurzame relatie. (NDC, 2010. communicatieplan 
As I Left My Fathers House)  
 
De methodiek AILMFH gaat uit ven een bottom-up aanpak. Het brengt mensen en organisaties 
samen die in een geheel nieuw samenwerkingsverband er naar toe werken om de voorstelling 
AILMFH te organiseren binnen de lokale gemeenschap. Uit dit voorbereidende traject komen 
duurzame contacten en partnerschappen voort. Daarnaast brengt de voorstelling zelf meer begrip 
en bewustwording in de bredere lokale samenleving.

Gevoelsniveau
Er wordt gebruik gemaakt van theater omdat daarmee mensen op gevoelsniveau geraakt kunnen 
worden. Hierdoor kunnen zij zich daadwerkelijk openstellen voor die ander en gaan ze niet meer 
alleen een gesprek aan op rationele gronden. 

NDC gelooft dat onbekend onbemind maakt en streeft ernaar om mensen met elkaar bekend te 
laten worden en daarmee een eerste stap te zetten naar het ‘beminnen’ van elkaar, hoe verschil-
lend ze ook zijn en blijven. 

Maatje:  
In het begin vond ik het heel spannend en was ik erg benieuwd naar wat ik allemaal 
zou tegenkomen. Ik had best wel veel vooroordelen, merkte ik, dacht dat mensen lui 
waren en altijd te laat, maar nu ik een paar weken verder ben, merk ik dat ze 
helemaal niet lui zijn, maar gewoon gekwetst en moedeloos. Ze willen juist heel 
graag wat doen en zich ontwikkelen, maar krijgen daar bijna de kans niet voor. 
En mensen zijn niet te laat, omdat ze lui zijn, maar omdat ze niet met de tijd leven. 
Bright zei een keer in de training: Voor deze jongeren is in het nu leven de enige 
optie, het verleden doet pijn en de toekomst ook. Dat opende mij de ogen. 
Het klinkt heel stom, maar door deze ervaringen weet ik nu, het zijn eigenlijk ook 
maar mensen.
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Voor de meeste nieuwkomers en ook de jongeren binnen de OIET-trajecten is religie nog 
steeds een natuurlijk bestanddeel van hun leven, iets dat hen overeind hield en overeind 
houdt in nieuwe omstandigheden. De AILMFH-methode zorgt dat positieve krachten van 
de verschillende tradities naar voren komen en gaat vanuit daar werken. De voorstelling zelf 
zorgt ook voor aandacht voor het vluchtelingenonderwerp. De voorstelling brengt (nog meer) 
actieve vrijwilligers (gelovigen, buurtbewoners, medewerkers van instellingen, scholen en 
overheden) bij elkaar rondom hetzelfde onderwerp.

Voorstelling: As I Left My Fathers House 
Binnen de AILMFH-methode wordt toegewerkt naar de theatervoorstelling ‘As I Left My 
Fathers House’. De voorstelling vertelt over de ingrijpende levensverhalen van drie vluchte-
lingen uit diverse religieuze en culturele tradities die worstelen met de gevolgen van oorlog en 
geweld. 

04 | AILMFH-METHODIEK
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Werven vrijwilligers
Het doel van de voorstelling AILMFH is het werven van vrijwilligers en vergroten van de be-
trokkenheid van instellingen bij het OIET-traject. Met betrokkenheid van al deze partijen kan 
uiteindelijk een duurzaam en ondersteunend lokaal netwerk worden opgebouwd dat gezamenlijk 
de verantwoordelijkheid voelt een duurzame voorziening voor de jongeren op te bouwen en in 
stand te houden.

Initiatiefgroep
Een belangrijk aspect van de AILMFH-methode is dat NDC de voorstelling en de ontmoeting 
altijd samen met een lokale initiatiefgroep organiseert. In deze initiatiefgroep zitten sleutel-
figuren uit diverse gemeenschappen en zorgen mede voor draagvlak voor de voorstelling en het 
initiatief. 

Jongere Utrecht:  
“Mijn moeder is moslim en mijn vader is christen. Om die reden zijn mijn ouders 
vermoord door de broer van mijn vader. Ik ben toen in de gevangenis gezet in Gynee 
en ik dacht niet dat ik daar ooit levend uit zou komen. Ik had geen hoop meer. Toch 
heeft iemand mij geholpen om te vluchten, ik was toen 14 toen ik Nederland kwam. 
Ik heb het moeilijk gehad in het begin. Ik kende niet de cultuur, ik kende niet de taal. 
Gelukkig mocht ik toen wel naar school.  

Op mijn 18e moest ik terug naar mijn land, maar ik kan nooit meer terug. Want 
in mijn land denken ze dat ik dood ben en in Nederland moet ik bewijzen dat ik uit 
Gynee kom en dat mijn ouders zijn vermoord. Iedereen is tegen mij, ik heb geen 
hoop. Jij kan hier niet blijven in Nederland, en toch ben ik hier nog steeds. Het enige 
dat mij steeds hoop gaf, was God. Soms vond ik hem in de moskee, soms in de kerk, 
en soms op straat. God geeft mij hoop, want hij zegt: “De tijd komt voor wie geduld 
heeft.” Ik heb geduld. Dat is niet altijd makkelijk, maar mijn tijd komt nog.  
 
New Dutch Connections geeft mij ook hoop. Want zij geloven ook dat mijn tijd 
komt. Misschien niet hier, misschien ergens anders. Dat zou ik later ook best willen, 
rondreizen en werken in het buitenland. Ik heb veel geleerd over de Nederland-
se cultuur, maar ook over veel andere culturen in Afrika en het Midden Oosten. 
Mijn tijd komt nog wel.”

04 | AILMFH-METHODIEK

NDC werkt samen met een enthousiaste en betrokken partner in de wijk of stad die de kar 
wil trekken. Deze partner neemt contact op met religieuze leiders, maatschappelijke organi-
saties en sleutelfiguren uit de buurt. 

Stap voor stap worden deze contacten opgebouwd en wordt er gezamenlijk vormgegeven aan 
de doelstelling die het project op de betreffende locatie heeft. Ook wordt gekeken hoe de 
betrokkenheid van de gemeenschap bij de jongeren kan worden vergroot door bijvoorbeeld 
een relevant gesprek, activiteit of oproep te faciliteren. 

Fondsenwerving en taakverdeling
Met de initiatiefgroep worden ook alle praktische zaken rondom de voorstelling afgesproken. 
Eén van de eerste dingen die geregeld moet worden is de fondsenwerving om het ook daad-
werkelijk mogelijk te kunnen maken. Dit is een gezamenlijke taak. 

Zowel de initiatiefgroep als NDC gaat hiermee aan de slag. NDC doet dit vooral ondersteu-
nend. Door het aanleveren van een voorbeeld van een lokaal projectplan, een voorbeeldbe-
groting en voorbeeld sponsorbrieven en door mee te denken over mogelijke financierings-
partners. 

Zaken die gezamenlijk moeten worden afgestemd zijn:
Locatie 
Wie wil gastheer zijn en zijn gebouw ter beschikking stellen?  
Datum
Zijn er bijzondere en relevante dagen waarbij aangesloten kan worden? Denk aan de Vredes-
week, Internationale Vluchtelingen Dag, of rondom religieuze feesten of vastenperioden. 
Aankleding
Wie verzorgt de vormgeving van de bijeenkomst met eventueel een gezamenlijke maaltijd, 
bijvoorbeeld bereid door de jongeren samen met scholieren van een nabije school?
Draaiboek
Wie doet de opening en het nagesprek? Dat zou bijvoorbeeld de burge-meester of de betref-
fende wethouder kunnen zijn.
Communicatie
Wie van de partners neemt de communicatie op zich en zorgt samen met NDC voor het 
maken en verspreiden van gedrukte en digitale flyers, de post-ers en het persbericht? 

Delen van ervaring
Na de indrukwekkende voorstelling is er ruimte voor het delen van ervaring. Het publiek is 
onder de indruk en wil napraten en hun eigen ervaringen delen. De toeschouwer zit met vra-
gen als: wat nu? wat kan ik doen? Omdat sommige mensen inmiddels al maanden betrokken 
zijn bij het onderwerp is het nu voor de meesten tijd voor concrete actie. Zij willen wat doen 
voor de vluchteling.
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DE COMMUNITY 
MAKER (CM) 
 
Een duurzame gemeenschap bouwen met vele vrij-
willigers is een zorgvuldig en gevoelig proces. De CM 
heeft een sterke intrinsieke motivatie die niet puur 
gericht is op de uitvoering van een project, maar om 
een duurzame, lokale voorziening te bouwen.
 

Het hele OIET-traject is gericht op het opbouwen en onderhouden van een community 
die verschil wil maken in het leven van asielzoekersjongeren. Zo een netwerk is een sterke 
positieve factor in de veerkracht van de jongeren. Een duurzaam netwerk bouwen met vele 
vrijwilligers is een zorgvuldig en gevoelig proces. Het OIET-traject wordt geleid door de com-
munitymaker (CM). De CM heeft een sterke intrinsieke motivatie die niet puur gericht is op 
eenmalige fuitvoering van een project, maar om een duurzame, lokale voorziening te bouwen. 
Ook is de CM continue bezig om de juiste ‘match’ te vinden. Een CM koppelt lokale instan-
ties, betrokken coaches en leeftijdsgenoten aan jonge asielzoekers. 

De CM selecteert ook trainers uit het netwerk. Zij geven les tijdens het traject vanuit hun 
eigen expertise. Ze kunnen worden ingezet tijdens bijeenkomsten van de vrijwilligers of de 
jongeren en allebei. De basisgedachte is dat de CM er is om ervoor te zorgen dat anderen 
de jongeren gaan ondersteunen. De CM werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. De CM denkt 
vanuit de volgende kaders voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersmanagement
Wilson & Musick (1997) beschrijven drie aspecten van vrijwiligerswerk. 

1. Menselijk kapitaal
 Dat staat voor de kwaliteiten en hulpmiddelen van individuen die het werk uitvoeren.

2. Sociaal kapitaal 
 Dat staat voor het sociale netwerk en de connecties die een individu of organisatie heeft. 
 Deze connecties zorgen er bij de individuen voor dat zij sneller geneigd zijn zich in te  
 zetten voor vrijwilligerswerk. Het netwerk is waar de vrijwilliger bij wil horen.

3. Cultureel kapitaal 
 Dat staat voor de morele component van cultuur die het behalen van symbolische waar- 

 den mogelijk maakt (Wilson & Musick, p. 694). Vrijwilligerswerk is werk dat uitgevoerd  
 wordt op basis van ethische waarden van de vrijwilliger, waarvoor een ethische achtergrond  
 nodig is die vanuit cultuur wordt bijgebracht (Wilson & Musick, 1997; Clary & Snyder, 
  1999).  

Motivatie vrijwilliger
Brown (1999) beschrijft de vrijwilliger als iemand die maatschappelijk betrokken is en die met 
het vrijwilligerswerk dat uitgevoerd wordt een betekenisvolle bijdrage levert aan zijn eigen 
visie van sociaal welzijn. 

Clary & Snyder (1999) hebben onderzoek gedaan naar de motivatie waarom mensen onbe-
taald werk uitvoeren en komen tot de conclusie dat er drie motieven bestaan om vrijwilligers-
werk te doen.

1. Waarden
 De meest voorkomende motivatie noemen Clary & Snyder ‘waarden’. De vrijwilliger  
 heeft behoefte om waarden als altruïsme en medemenselijkheid in praktijk te brengen.  
 Deze motivatie staat in verbinding met het kenmerk van vrijwilligerswerk genoemd door 
 Musick & Wilson (1997), genaamd cultureel kapitaal. Zij stellen dat deze ethische waarden 
 nodig zijn voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Zowel het werk als de vrijwilliger hebben 
 dus baat bij deze levensinstelling. 

2. Inzicht
 De tweede motivatie uit het onderzoek van Clary & Snyder (1999) is inzicht. Door middel
 van vrijwilligerswerk krijgt de vrijwilliger de kans om zijn begrip, ervaring en kennis op het
 terrein waar ze in werken te verbreden. Dit biedt kans op zelfontplooiing en verrijking van
 de visie en waarden. Deze motivatie komt overeen met de definitie van de vrijwilliger  
 volgens Brown (1999). Zowel Clary & Snyder als Brown hebben ondervonden dat vrijwil-  
 ligerswerk een betekenisvolle bijdrage levert aan de visie van de vrijwilliger. 

3. Sociaal 
 De derde motivatie die Clary & Snyder noemen is de sociale motivatie. Op sociaal gebied
 levert vrijwilligerswerk een bijdrage aan de vrijwilliger. Omdat de relaties die de vrijwilliger
 aangaat, zorgen voor contact met en vriendschap met mensen uit andere leefomgevingen.

05 | DE COMMUNITYMAKER (CM)

Coach:  
Ik heb deze jongere in mijn hart gesloten! Het heeft me doen beseffen hoe ongelofelijk goed 
we het hier hebben en hoe fijn het is om iets terug te doen voor een ander. Daar maak ik 
graag tijd voor vrij.
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Behoud vrijwilliger
Een van de grootste verschillen tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers is het impulsief 
stoppen van de vrijwilligers. Vanuit het traditionele model van vrijwilligersmanagement blijkt 
dat er meer aandacht besteed wordt aan het werven van vrijwilligers dan aan het behoud 
ervan (Wilson & Musick, 1997).

Teveel belasting
Een reden voor het impulsieve stoppen van de vrijwilliger is dat de organisatie de vrijwilligers 
teveel belast. Er wordt niet duurzaam met ze omgegaan. De organisatie moet goed voorbe-
reid zijn op het werken met vrijwilligers. De voorbereiding bevindt zich vooral op het gebied 
van tijdmanagement en een vast takenpakket zodat zowel de vrijwilliger als de organisatie 
weten waar ze aan beginnen (Brudney & Meijs, 2009).

Korte termijn projecten (een vorm van vrijwilligerswerk) worden opgezet om de drempel voor 
de vrijwilliger laag te houden.

Investeren in trainingen
Het hebben van vrijwilligers behoeft een vorm van organisatie die specifiek gericht is op 
het begeleiden en behouden van vrijwilligers. Het aannemen en begeleiden van vrijwilligers 
vergt extra tijd en aandacht (Connors, 2012). Een van de succesfactoren is het investeren in 
trainingen.

De trainingen zijn een introductie van de organisatie, de cultuur en normen en verwachtin-
gen. Daarnaast moet de training bestaan uit methodes voor vrijwilligers waardoor zij succesvol 
kunnen zijn in hun positie, taken en mogelijkheden. 

Naast een goede voorbereiding zullen tussentijdse trainingen de vrijwilliger ook betrokken 
houden bij de organisatie. Voor het ontwerp van een training moet er een aantal vragen ge-
steld worden: Welke kennis en vaardigheden heeft de vrijwilliger nodig voor het uitvoeren van 
het werk? Welke vaardigheden moet de vrijwilliger ontwikkelen tijdens de training en hoe?

Persoonlijke groei jongeren
Om persoonlijke, emotionele en cognitieve groei onder jongeren op te bouwen is een onder-
steunende relatie met een ander nodig (Rhodes, 2005). De kenmerken ‘wederkerigheid’, 
‘vertrouwen’ en ‘empathie’ zijn noodzakelijk voor een goede relatie tussen vrijwilliger en 
jongere. Zonder deze elementen zullen jongeren niet geneigd zijn om zich open te stellen en 
een band op te bouwen. Zonder deze band is het effect dat de vrijwilliger op de ontwikkeling 
van de jongere heeft gering.

Jongere Utrecht:  
“In het begin wilde ik eigenlijk niet mee doen, want iedereen belooft veel, maar uiteindelijk gaat 
iedereen weg. Maar New Dutch Connections kwam steeds terug. Toen heb ik toch maar mee 
gedaan en daar ben ik zo blij mee! Want echt, zonder NDC weet ik niet wat ik moest doen. Ik zat 
alleen op mijn kamer, eten, slapen. Nu ga ik naar school, ben ik weer aan het sporten, en heb ik een 
Nederlandse zus”.

Coach: 
 “NDC heeft mij geleerd dat ik niet perse hoef te weten waar mijn coachee vandaan komt en 
wat ze allemaal heeft meegemaakt. Dat vond ik een opluchting, dat ik daar niet perse iets mee 
moest of er iets van hoefde te vinden. NDC leerde mij dat het er om gaat de mens centraal te 
stellen, want iedereen is hier met een reden en iedereen verdient een tweede kans. Het is niet 
aan mij om daar over te oordelen.”

Inspirerend leiderschap: taken en rollen
De CM heeft als leider van dit project verschillende taken die binnen deze voorgenoem-
de theoretische kaders passen.

Structureren
De eerste taak van de CM, tijdens het hele OIET-traject, is structureren. Voor alle 
deelnemers, zowel de vrijwilligers als de jongeren, moet het heel duidelijk zijn wat ze gaan 
doen en met welk doel. De CM moet zich bijvoorbeeld goed realiseren dat de vrijwilligers 
hun vrije tijd gebruiken voor de begeleiding van een jongere. De werkzaamheden voor 
NDC moeten passen in hun agenda. Zo voorkom je te veel belasting. Met een duidelijk 
begin en inzicht in wat hen te wachten staat, structureert de CM het proces. Hierdoor 
komen de verwachtingen van de vrijwilligers overeen met de werkelijkheid en kunnen ze 
volhouden waar ze aan begonnen zijn.

Ook tijdens het samenwerken met de verschillende instanties rondom een asielzoekers-
jongere (opvangcentrum, voogdij-instellingen, overheid, advocaten en hulporganisaties) 
moeten de vrijwilligers goed hun rol en mogelijkheden begrijpen. Het COA (Centraal 
Opvangorgaan Asielzoekers) bijvoorbeeld is verantwoordelijk voor de opvang van de
jongere (bed, bad, brood). Voor NDC moet het COA apart tijd vrijmaken. Tijdens de 
bijeenkomsten zijn er veel vragen over dit spanningsveld. De CM (samen met de trai-
ners) geeft antwoord hierop en zorgt voor handvaten en ideeën om problemen aan te 
pakken.

De structuur wordt niet alleen aan het begin van het traject neergezet, maar ook tijdens 
de intervisiebijeenkomsten tijdens het project. Elke bijeenkomst heeft tot doel dat alle 
vragen worden beantwoord en dat alle mogelijkheden en beperkingen voor iedereen 
duidelijk zijn.

Manager
Een CM is continue bezig met het proces van de juiste match vinden. Wie zijn de vrij-
willigers in het netwerk? Wat doen ze voor werk? Op welke manier kunnen ze bijdragen? 
Wie zijn de jongeren, wat willen ze en wat is hun achtergrond? De CM omringt zich met 
alle belanghebbenden. Organiseert ze, geeft inzicht en verdeelt de rollen en taken. In dat 
opzicht is de CM een manager.

Marketing specialist
Het is een intensieve klus om een nieuw netwerk te werven en actief te houden. Daar-
toe moet veel reclame worden gemaakt. Een CM draagt uit waar NDC voor staat en 
focust zich op de kracht van de jongeren en de vrijwilligers. Hiervoor gebruikt de CM 
de uitingen van NDC, zoals de websites, de nieuwsbrief en de verschillende social media 
platformen.
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Coach:  
“Ik heb heel erg geleerd om mijn coachee vooral niet te dwingen. Mijn neiging was om nog harder 
voor haar te gaan werken en alles voor haar te gaan regelen, maar ik raakte gefrustreerd omdat 
ze niet op kwam dagen of toch weer terugkrabbelde. Na overleg met Willeke (CM) besloot ik om 
juist een stap terug te doen en het helemaal bij haar te laten, maar wel een lijntje te houden. En in 
eerste instantie dacht ik dat we elkaar nooit meer zouden zien, maar we hielden toch contact en 
langzamerhand ontstond er vertrouwen. En nu, zes maanden nadat het traject is afgelopen, zien 
we elkaar nog steeds, ze is opener geworden en begint zelf stappen te zetten. Haar Nederlands 
is verbeterd, ze begint af en toe te vertellen over haar droombaan. Ik heb ontzettend veel geduld 
moeten hebben, maar uiteindelijk heb ik haar daarom mee geholpen dan ik had gedaan als ik mijn 
eigen impulsen had aangehouden.”

(De With, 2015: Ervaring van vrijwilligers met het maatjesproject ‘Ondernemen in je eigen toekomst’ opgezet door New Dutch Con-
nections - Bachelor-scriptie Universiteit van Humanistiek, Utrecht).

Enthousiasmeren
De CM maakt vrijwilligers enthousiast en geeft het onderwerp urgentie. De leden van de 
groep maken zich bijvoorbeeld boos door berichten over vluchtelingen in het nieuws. De CM 
laat weten hoe mensen zelf iets kunnen doen aan dit probleem en wel nu. Als het asielonder-
werp veel in het nieuws is, ontstaat er naast een tegenbeweging net zo een sterke pro-
beweging. Daar speelt de CM onmiddellijk op in. 

Daarnaast staat deze rol ook los van de actualiteit. De CM motiveert vrijwilligers om echt 
een verbinding aangaan met de jongeren en ze samen verantwoordelijk te maken voor hun 
ontwikkeling. 

Persoonlijk contact
De CM kent alle vrijwilligers en jongeren die meedoen aan het project. De CM heeft met 
iedereen persoonlijk gesproken voorafgaand aan het traject. Ook weet de CM precies waar 
de jongeren behoefte aan hebben en zoekt in de vrijwilligersgroep naar gastdocenten, profes-
sionals en organisaties die aansluiten hierop. 

Ook de behoeftes die er zijn bij de vrijwilligers brengt de CM in kaart en speelt erop in tijdens 
trainings- en intervisiebijeenkomsten. Zo kan bijvoorbeeld een oud coach worden uitgenodigd 
of een medewerker van een instelling waar mee de groep te maken krijgt, zoals het Nidos 
(voogdij-instelling) of het ISK (Internationale schakelklas  voor leerlingen die geen of weinig 
Nederlands spreken). Door de informatie uit dit persoonlijk contact kan de CM personen 
goed aan elkaar koppelen tijdens de matchingen.

Spindoctor
Daarnaast is de CM ook een spindoctor. Hij of zij brengt alle potentiele betrokkenen bij  
elkaar (alliantie) en zorgt ervoor dat zij samen hetzelfde doel nastreven (coalitie). De CM is 
een teamspeler. De CM nodigt anderen uit om met hem of haar te ondernemen.

Sociale ondernemer
Ook maakt de CM de doelen haalbaar en tastbaar. Als er bij de jongeren behoefte is aan 
opleiding of werkervaringsplekken, dan gaat de CM in de buurt op zoek naar ondernemers die 
hun bedrijven openstellen voor dit talent. De CM brengt ze samen, laat ze duidelijke afspra-
ken maken en volgt de samenwerking op de voet. In die zin is de CM ook een sociale onder-
nemer. 

Producent
Naast deze activiteiten is de CM ook een producent. Samen met de trainer produceert de 
CM de inhoud van de training en de bijeenkomsten. Op deze manier werkt de CM samen 
met de trainer toe naar een eindproduct (film of voorstelling van de jongere). Op deze manier 
werkt de CM samen, met de trainer, toe naar een levendige presentatie van de jongeren op 
verschillende momenten in het OIET traject (met film en performances als middel), van wat 
de jongere kan, wil bereiken en wie hij daarvoor nodig heeft.
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Soorten Vrijwilligers
Trainer
Waar de CM de productie in handen heeft van het empowermenttraject OIET, speelt de 
trainer de rol van regisseur. De trainer heeft een duidelijk einddoel voor ogen: de jongeren 
genoeg tools geven om duidelijk en op een prettige manier kunnen overbrengen wie zij zijn, 
wat zij kunnen, wat ze te bieden hebben en wat zij nodig hebben voor hun verder ontwikkeling 
en hoe zij anderen kunnen betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. Hiervoor 
worden theatertechnieken en film ingezet. In deze film presenteert de jongere zichzelf en zijn 
of haar toekomstdromen.

De trainer of trainers zijn vanaf het begin van het traject aanwezig en kunnen worden ge-
worven door de CM. Voorwaarde voor de trainer om te kunnen functioneren binnen OIET is 
dat de trainers de Train de Trainer van New Dutch Connections hebben gevolgd waardoor zij 
kunnen werken met de diversiteit van de doelgroep, de context van de vluchtelingenketen en 
binnen de visie van New Dutch Connections. Er kunnen meerdere gastworkshops gegeven 
worden of rolmodellen in gezet afhankelijk van de behoeften die er onder de jongeren is. Ook 
kan een coach voor kortere tijd trainer zijn door bijvoorbeeld een gastles te geven over zijn of 
haar werk. Het trainingsschema staat vast, maar wordt voor elke training doorgesproken met 
de CM om op specifieke omstandigheden van de jongeren te kunnen anticiperen.

Eigen verhaal
Van de trainer wordt verwacht dat hij of zij kennis heeft van de handboeken (OIET, Coach en 
Maatje). Op deze manier krijgt de trainer goed inzicht in de verschillende rollen tijdens het 
traject. Ook moet de trainer bereid zijn om zijn of haar eigen verhaal mee te nemen. Wat is 
de diepere motivatie om hier voor de groep te willen staan? Welke ervaringen van tegenslag, 
afwijzing, pijn en opnieuw opstaan, kent de trainer? Wat zijn de trainer’s talenten en hoe gaat 
hij of zij die tijdens de training inzetten? Door dit te laten zien, laat de trainer in gedrag zien 
wat hij of zij ook verwacht van de jongere. Ook betrekt hij de gemeenschap bij de training. 
De focus van de trainer ligt niet alleen op de ontwikkeling van de jongere, maar ook op het 
geheel. Hij of zij nodigt maatjes, coaches en jongeren uit om mee te doen met de trainingen. 

Erkenning
In alle trainingsmodules is de onderliggende houding erkenning.

1. Erkenning van pijn
 de deelnemers hebben veel pijn gehad, anders waren ze niet gevlucht. Ook hebben ze nu
 pijn, omdat het leven in Nederland niet zo is als verwacht.  

2.  Erkenning van veerkracht
 wij weten ook dat de deelnemers veel kracht hebben, anders waren ze nu niet in  
 Nederland en zaten ze niet in deze training. 

3. Erkenning van realiteit
 ‘De wereld is niet eerlijk! Maar jij hebt de kracht om hiermee om te gaan’. 

4.  Erkenning van verschillen
 ‘In jouw cultuur ging het waarschijnlijk heel anders dan hier in Nederland, alles is ok,  
 maar je bent nu hier!’

Pop-gesprekken
Al vroeg in het proces voert de CM, meestal samen met de vaste vrijwilligers en de trainer, 

persoonlijke gesprekken met de jongeren. Waar halen ze plezier uit om te doen? Wat hadden 
ze altijd al willen worden? Wat willen ze leren? Wat is hun droom? Deze persoonlijke ontwik-
kelingsplan-gesprekken (pop-gesprekken) vormen het startpunt van de training. Ze wor-
den goed vastgelegd en regelmatig op teruggekomen en bijgesteld. De jongere gebruikt de 
pop-gesprekken bijvoorbeeld om, samen met de coach, een persoonlijk werkplan te schrijven.

Supervrijwilligers
Samen met ‘supervrijwilligers’ (een vrijwilliger die minimaal drie dagen per week zich voor 
NDC inzet) organiseert, communiceert en administreert samen met de CM de activiteiten 
binnen het traject. De supervrijwilligers (zijn vaak stagiaires), hebben vier taken:  
(1) administratie en communicatie; (2) coordinatie activiteiten coaches en maatjes;  
(3) coordinatie activiteiten jongeren; en (4) productie van de verschillende evenementen. 
Zonder deze supervrijwilligers kan de CM de doelstellingen niet bereiken.

Maatjes
Een maatje is iemand tussen de 18 en 30 en zit in dezelfde levensfase als de jongere. Het is 
een persoon met warmte, nabijheid, respect, humor en begrip. Hij of zij kan goed luisteren, 
is energiek en actief, weet te motiveren en heeft affiniteit met de doelgroep. Een maatje 
probeert vanuit een gelijkwaardige relatie een vertrouwensband op te bouwen. Hij of zij 
stimuleert de jongere om uit het opvangcentrum te komen en actief te zijn. Een maatje is 
een vriend, met wie je leuke dingen doet, naar de film, ergens eten, praten over dingen die je 
interesseren en die met het hier en nu te maken hebben. Samen met het maatje voeren de 
jongeren de trainingsopdrachten uit.

Coaches
Een coach bij NDC is motiverend, energiek, kan goed luisteren en is creatief. Hij of zij kan 
out-of-the-box denken, heeft affiniteit met de doelgroep, kan verbinding met ze maken en 
beschikt over een groot netwerk. En de coach wil dit netwerk ook inzetten voor zijn coachee. 
Coaches richten zich volledig op een jongere. Wat een coach doet is maatwerk. De coach 
helpt de jongeren ontdekken wat hij of zij nou echt wil en onder-steunt hem of haar uitein-
delijk bij het vinden van een inspirerende leerplek en het opstellen van een carrièreplan. (uit 

Handboek Coach: Ondernemen in je Eigen Toekomst). Je zou kunnen 
zeggen dat de coach de jongere stimuleert een zinvolle dagbesteding 
op te bouwen. Er bestaat geen opgelegd plan. Daarvoor loopt ten 
eerste de persoonlijke situatie van jongeren te zeer uiteen. Sommige 
jongeren weten precies wat ze willen, of hebben daarin zelfs al werk-
ervaring. Anderen hebben geen idee wat ze kunnen, laat staan wat ze 
‘later willen worden’.  Ten tweede zijn er geen strikte instructies voor 
coaches omdat NDC juist jongeren motiveert de regie over hun eigen 
leven te nemen. De coach moet die regie niet overnemen, maar juist 
ondersteunen en stimuleren. (uit: Handboek Coach, Ondernemen in 
Je Eigen Toekomst).  
 
Een coach zou je kunnen zien als de ANWB. Als de auto stilstaat 
omdat de accu leeg is, komt er iemand met startkabels om de motor 
weer te laten lopen. De bestuurder bepaalt zelf waar hij heen gaat. Een 
coach helpt door te zorgen dat de motor blijft draaien. Het werk van 
de coach is geslaagd als de jongere een plek heeft van zinvolle dagbe-
steding die te maken heeft met zijn carrière ontwikkeling. 

Jongere(19):  
Ik heb het nu zo druk met 
mijn studie! Ik heb geen eens 
tijd om mijn kamer schoon te 
maken. 

 
Coach:  
Dat is precies wat 19 jarigen 
horen te doen. Ga zo door!
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HET OIET-TRAJECT
 
 
Verhalen van  jongeren vormen de basis van het tra-
ject. NDC inspireert de jongeren te vertellen over 
hun dromen, hun ambitie, hun kundigheid en aspira-
tie. De talenten van de jongeren worden tijdens het 
OIET traject gepresenteerd aan de buitenwereld. 

Theatermetafoor
NDC gebruikt tijdens het hele OIET-traject niet westerse trainingsmethodieken zoals story-
telling en theater. 

De verhalen die de jongeren bij zich dragen, vormen de basis van het traject. Via verhalen 
verzamelt NDC informatie over de deelnemers, hun dromen hun ambitie, hun kundigheid 
en aspiraties. Hun verhalen worden tijdens het OIET-traject omgezet in mini-theater. NDC 
begint met de verhalen waar de jongeren trots en goed in zijn en laten hen dat demonstreren. 
Zo ontstaat er een positieve herbeleving van verborgen dromen en talenten. Daarna moeten 
de jongeren hun talenten visualiseren en uitbeelden. De jongeren gaan de wereld zien als een 
markt waar er wordt verkocht en gekocht. Ze gaan zichzelf afvragen hoe zij zichzelf op de 
markt kunnen zetten. Ze realiseren zich dat ze zichzelf anders moeten presenteren dan de 
asielzoeker. 

Het podium is de metafoor van de markt, waarbinnen je wordt beoordeeld op je talent of 
werk (performance of product), voor een klant (publiek) en waar je, als je heel goed bent, 
geld kan verdienen (prijs). 

Aan het eind van het OIET-traject wordt bijvoorbeeld een Talentenmarkt georganiseerd. De 
jongeren presenteren hun talenten of producten aan het publiek als op een markt. Hierin 
laten ze hun werkende zelf zien. Ze maken zichzelf tot een product of dienst. 

Als voorbereiding op de markt, maken de jongeren een korte film of (theater)voorstelling 
waarin hun toekomst en de rol die anderen daarin spelen, uitgebeeld wordt. De jongeren leren 
om op deze manier hun toekomstdroom te visualiseren en daarin samen te werken met ande-
ren. Ze zoeken een geschikte locatie en kijken of hun dromen en ambitie aansluiten bij wie ze 
zijn, wat ze kunnen en hun huidige omstandigheid. De film is ook een instrument om reclame 
te maken (‘personal marketing’). Zie voor het stappenplan de bijlage: Draaiboek OIET.

Waar in Nederland?
NDC begint een gemeenschap daar waar de doelgroep zit. Meestal kiest NDC zelf waar te 
starten, maar soms komt de vraag direct uit de stad of het dorp waar een opvangcentrum 
is. Soms komt de vraag van het opvangcentrum zelf. Het OIET-traject start waar genoeg 
draagvlak is voor een duurzame voorziening. Dat houdt in dat er voldoende jongeren, coaches, 
maatjes en instellingen zijn (samengebracht) die een duurzame voorziening willen bouwen. 

Een theatraal begin
Waar de gemeenschap ook gevormd moet worden, het OIET-project begint altijd met een 
officieel startmoment dat een theatraal karakter heeft. Afhankelijk van de behoefte op de 
locatie kan de start een optreden van Bright Richards zijn die zijn eigen vluchtverhaal vertelt 
of de theatervoorstelling ‘As I Left My Fathers House’.

Pop-gesprekken
Eerst wordt er connectie gemaakt met de jongeren door hen diverse films te laten zien, voor-
lichting te geven en de eerder genoemde POP-gesprekken met hen te voeren. Vastgelegd 
wordt wat de jongeren in de komende maanden willen bereiken, wat hun toekomstdromen 
zijn en welke talenten ze willen ontwikkelen. Het eerste POP ligt niet keihard vast. Tijdens 
het traject kan deze worden bijgesteld door de opgedane kennis en mogelijkheden.

De volgende taak van de CM is het vinden van verschillende gemeenschappen en individuen 
die samen een passende lokale organisatie rondom asielzoekers jongeren willen bouwen. Het 
samen brengen van betrokken gaat met behulp van de eerder genoemde AILMFH-methode.
 
Eerste selectie
Bij de eerste selectie van de vrijwilligers houdt de CM in de gaten dat de personen: 

1. logischerwijs een hart voor vluchtelingen hebben 
2. tijd kunnen vrijmaken
3. een goede plek in een organisatie (bijvoorbeeld directie of HRM) vervullen
4. bereid zijn hun netwerk in kunnen zetten (club, kerk, eigen organisatie). 

Vrijwilligers benaderen voor een klein deel van het project blijkt uit de praktijk erg effectief. 
Bijvoorbeeld medewerking vragen voor een bedrijfsbezoek, een voorlichting of een korte 
periode van coaching. Een overzichtelijke vraag maakt de drempel laag om aan te sluiten. De 
mensen die een klik hebben met de jongere of met de groep, gaan vanzelf meer doen. Daar 
moet de CM wel steeds het kader voor aangegeven. 

De CM is inmiddels goed bekend met de vrijwilligers die de voorstelling hebben georgani-
seerd. Na de voorstelling kunnen de vrijwilligers en hun meegenomen familie en vrienden zich 
inschrijven bij de CM om coach, maatje of trainer te worden bij NDC. 
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Taakverdeling en tips
De aantallen vrijwilligers die zich na een voorstelling inschrijven kunnen groot zijn. Het pu-
bliek is vaak geraakt door de persoonlijke verhalen en willen iets betekenen in het leven van 
een vluchteling. Ze weten alleen niet zo goed wat en hoe dit vorm te geven. Daar kan NDC 
op inspringen. Zowel coaches als maatjes melden zich tegelijkertijd aan. Daarom verdeelt de 
CM de taken. De coaches en de trainers vallen primair onder de CM en de maatjes onder het 
supervrijwilligers die intensief samenwerken met de CM.

De CM geeft tips en produceert waar nodig workshops en werkoverlegsessies. De CM leert 
bijvoorbeeld, de in eerste instantie kleine groep betrokkenen, meteen hun eigen persoonlijke 
netwerk in te zetten. Zo wordt de vrijwilliger gestimuleerd om iemand uit hun eigen directe 
omgeving te betrekken of mee te nemen naar de eindvoorstelling. Dat kunnen familie, vrien-
den of buren zijn.

Trainingen en intervisiebijeenkomsten
Eenmaal aangemeld gaan de vrijwilligers hetzelfde proces door als de jongeren. Beide groepen 
worden simultaan getraind. Daardoor wordt voorkomen dat er een patroon ontstaat van ‘pra-
ten over’ in plaats van dat ‘we echt iets gaan doen.’ Uit ervaring blijkt dat jongeren met name 
behoefte hebben aan dit laatste. Ze willen uit het AZC mensen ontmoeten, bekwaam worden 
in een beroep en doorontwikkelen. Dat is precies wat NDC wil: de jongeren laten beseffen 
dat de wereld ‘out there’ is en niet binnen de muren van het AZC.

14 bijeenkomsten
Er zijn minimaal 14 trainingssessies tijdens het OIET-traject. Daarnaast zijn er workshops, 
excursies en gastlessen. De trainingen zijn maatwerk.

Jongeren
De jongeren krijgen een wekelijkse training. De jongeren geven aan waar ze behoefte aan 
hebben. De coaches en maatjes worden elke week op de hoogte gehouden van de inhoud van 
deze trainingen via een verslag dat een maatje maakt. Op deze manier blijven de vrijwilligers 
betrokken en kunnen ze tijdens de begeleiding terugkomen op de training en bijvoorbeeld 
helpen met het huiswerk dat de jongere (soms) meekrijgt na de lessen.

Coaches en maatjes
Om te voorkomen dat vrijwilligers in een keer worden overspoeld met nieuwe informatie, be-
zoeken de coaches en maatjes om de drie weken een intervisie bijeenkomst. Deze bijeenkom-
sten geven inzicht in de positie van de vrijwilligers en hoe ze effectief te werk kunnen gaan in 
hun vrijwilligersfunctie.

Onbekende wereld
Er blijkt veel behoefte te zijn aan informatie bij de coaches en maatjes over de onbekende 
wereld waarin ze zijn terechtgekomen. Voor veel vrijwilligers is dit een nieuwe doelgroep. Dat 
vraagt om goede begeleiding vanuit de CM en NDC. Ook de jongeren stappen in een onbe-
kende wereld. Tijdens de trainingen worden ze voorbereid op de ontmoeting met hun nieuwe 
coach en maatje: een nieuwe wereld buiten het AZC.

De vrijwilligers krijgen te maken met allerlei blokkades en (on)mogelijkheden waar de jonge-
ren ook tegenaan lopen. Veel bijeenkomsten staan dan ook in het teken van de mogelijkheden 
die zij wèl hebben om deuren te openen.

Officiële instanties
Tijdens de bijeenkomsten zijn er veel vragen over de officiële instanties rondom een asielzoe-
ker. Zo worden de vrijwilligers opgeleid om bijvoorbeeld de (politieke) dynamiek van het COA 
(Centraal Orgaan opvang asielzoekers) of het NIDOS (voogdij-instelling) te begrijpen.

NDC is een samenwerkingspartner van het COA en wordt ook regelmatig door het orgaan 
uitgenodigd. De coach of maatje moet zich realiseren dat hij of zij zich begeeft op het terrein 
van COA en dat daar bepaalde regels gelden. Veel vrijwilligers hebben nog nooit een AZC 
(Asiel Zoekers Centrum) bezocht. 

Meestal nodigt de CM een contactpersoon van het COA of Nidos uit om kennis te maken 
met de nieuwe coaches en maatjes en hen de huisregels uit te leggen. In het specifieke geval 
van het Nidos is het wenselijk dat de coaches en maatjes kennismaken met de voogd van de 
jongere en met hun begeleider vanuit de instelling waar ze verblijven (gezinshuis of opvanglo-
catie). Er worden afspraken gemaakt over de begeleiding van de jongere. 

NDC begeeft zich op een ander terrein dan de bestaande instellingen. NDC boort een pro-
fessioneel netwerk en talentontwikkeling aan gericht op economische zelfredzaamheid. (Zie 
voor meer informatie het Draaiboek OIET en het Handboek voor Coaches en Maatjes.)

Gastlessen en cursussen voor de jongeren
Naast de trainingen worden er ook gastlessen aangeboden. Deze lessen sluiten zoveel moge-
lijk aan op de behoeften van de jongeren, maar mogen ook een verbreding van hun horizon 
zijn. Iemand wil bijvoorbeeld elektricien worden, maar roept dat omdat het een beroep is dat 
hij of zij kent. De jongere weet bijvoorbeeld niet van het bestaan van een scala aan beroepen 
en specialisaties in de elektrotechniek. 

Gastlessen kunnen een onderdeel zijn van een training, maar kunnen ook extra, zowel indivi-
dueel als groepsgewijs, worden aangeboden afhankelijk van de behoefte van de groep of het 
persoon.

Matchingsbijeenkomst
Nu allebei de groepen goed zijn voorbereid en weten wat hen te wachten staat, vindt  
DE MATCH plaats. Elke jongere wordt gekoppeld aan een coach en een maatje. Deze 

Coach Overberg:  
“Zo had ik geen kinderen en zo had ik ineens twee zoons. Mijn moeder noemt het zelfs haar 
kleinkinderen. We hebben erg veel lol, maar het brengt mij ook slapeloze nachten. Deze jonge 
pubers hebben zoveel meegemaakt en soms is het zo moeilijk om voor elkaar te krijgen wat je 
graag voor hun wilt betekenen. Zolang ze in het asielzoekerscentrum wonen loop je toch tegen 
veel dichte deuren op. Maar ik geef niet op en ik zie wel dat je echt veel gedaan krijgt voor deze 
jongere doordat ze door een coach worden bijstaan. Dat is dus fijn, maar het is zeker niet altijd 
makkelijk. En de een komt wel goed, maar de ander maak ik mij nog wel zorgen om of die wel op 
zijn pootjes terecht komt.”

06 | HET OIET-TRAJECT
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drie-eenheid zal gedurende het hele traject het samen moeten doen. Belangrijk dus dat het 
een goede match is.

Aanpak
De matching kan op meerdere manieren worden gedaan. De CM kan op basis van de ver-
zamelde informatie over de jongeren, maatjes en coaches, zo goed mogelijk proberen in te 
schatten welke mensen goed bij elkaar passen. 

Ook kan de volgorde worden omgedraaid (pre-matching) en wordt juist aan de jongere 
gevraagd met wie hij of zij het beste kan worden gekoppeld. Ze kennen de coaches en maatjes 
al van de eerdere bijeenkomsten. Het proces van de ‘matching’ wordt tijdens de matchingbij-
eenkomst doorlopen door middel van korte gesprekken die de jongere met meerdere coaches 
en maatjes heeft.

De CM kan ervoor kiezen zelf de avond in te leiden en vervolgens de trainer vragen een mo-
tiverende en inspirerende bijdrage te leveren. Er zijn ook altijd één of twee muzikanten (die 
ook spelen in de voorstelling As I Left My Father’s House) die de avond muzikaal begeleiden. 
Uitgangspunt is dat het een vrolijke en feestelijke avond is. Vanaf nu gaan de betrokkenen 
echt van start.

Startbijeenkomst
Na de matchingsbijeenkomst staat er meteen nog een bijeenkomst vast. Na de match komen 
er vragen boven drijven van bijvoorbeeld de opvanglocatie over de vrijwilligers en van de vrij-
willigers over de opvanglocatie.

Vragen
Het is belangrijk voor de coaches om inzichtelijk te krijgen welke instanties en personen er 
rondom de jongere zijn en wie waar verantwoordelijk voor is. Op die manier weet de coach 
ook aan welke bel getrokken moet worden wanneer er zich een probleem voordoet met of 
voor de jongere. Voor de instantie is het belangrijk om inzicht te krijgen wie de coaches en 
maatjes zijn en wat hun rol is.

Talentenmarkt
Tijdens het traject wordt er gezamelijk toegewerkt naar het eindproduct en de presentatie 

Een fragment:  
‘Fijn dat je er weer bent, bij het traject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’. Dit traject gaat niet 
over het starten van een eigen bedrijf, maar over het ondernemend in het leven staan. En daarbij 
kunnen we heel erg veel leren van ondernemers. Succesvolle ondernemers kennen hun klanten 
heel erg goed. In mijn leven is mijn moeder mijn grootste voorbeeld. Zij was vroeg weduwe en 
moest alleen zorgen voor 6 kinderen. Zij was ondernemer in hart en nieren. Zij vertelde mij ook 
vele oude en nieuwe verhalen en oude wijsheden. Wijsheden die mij nog steeds inspireren bij wat 
ik doe.’ (Voor meer brieven zie bijlage.)
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Deze bijeenkomst is bewust gepland nà de matchingsbijeenkomst. Het is belangrijk dat de 
coaches en de maatjes eerst de jongeren ontmoeten voordat zij de instanties rondom de 
jongeren benaderen. Het is niet de bedoeling in te willen passen bij de andere instanties, 
maar om echt iets toe te voegen aan de hulp die de jongeren al krijgen. (Bijna) alle instanties 
bemoeien zich namelijk enkel met de opvang en de asielprocedure. NDC kijkt juist naar de 
talenten en vaardigheden van de jongeren. In die zin is NDC een vreemde eend in de bijt 
tussen de andere organisaties.

Persoonlijke brief
Na de start ontvangt elke jongere een persoonlijke brief van Bright Richards. Daarin wordt 
de jongere persoonlijk aangesproken. De brief is ter inspiratie met verhalen uit het leven van 
Bright. 

Terugkoppeling
Gedurende het proces voor en na de matching- en startbijeenkomst zorgt de CM ervoor dat 
de trainer op de hoogte is van de behoefte die er bij de jongeren is zodat hij of zij zijn trai-
ningen effectief weet te vullen. Waar is meer uitleg nodig? Waar lopen de meeste jongeren 
tegenaan? En hoe gaan die onderdelen terugkomen in de training?
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daarvan. De toekomstplannen worden uitgewerkt in actieplannen en gevisualiseerd in bij-
voorbeeld een film. 

Het evenement waar het eindproduct wordt neergezet wordt door de jongeren zelf georga-
niseerd. Het evenement levert hen meteen een netwerk en directe feedback op hun plan-
nen op. Op deze manier ontstaan er kansen voor extra financiering. Ook het stap voor stap 
opzetten van een evenement zorgt voor training in organisatie- en leiderschapskwaliteiten. 

De eindpresentatie is niet alleen een podium voor de jongeren ook de vrijwilligers, bedrijven, 
scholen en andere instanties die hebben meegewerkt profileren zich. Ook zorgt de eind-
presentatie, bijvoorbeeld in de vorm van een talentenmarkt, voor nieuwe aandacht voor het 
asielzoekersonderwerp en genereert ook meteen nieuwe vrijwilligers. 

De talentenmarkt is een afsluitend evenement van het OIET-traject. De talentenmarkt is 
een feest, waar de jongeren laten zien wat ze kunnen, waar ze zich naar toe willen ontwikke-
len en wie ze daarvoor nodig hebben. Er worden marktkraampjes opgebouwd waar handar-
beid, gebak, taarten worden aangeboden of ‘verkocht’ zodat de jongeren kunnen laten zien 
wat ze kunnen en hun ‘sales’vaardigheden kunnen oefenen. Er zijn life-performances van de 
kunstenaars onder de jongeren op het grote podium of anderszins en de vaklui laten zich zien 
in hun ‘werkplaats’. 

De talentenmarkt is vrolijk: iedereen is verkleed in zijn of haar vakgebied en gaat met het pu-

06 | HET OIET-TRAJECT

bliek in gesprek. Daar waar het mogelijk is worden de filmpjes getoond en becommentarieerd 
door de jongere zelf en zijn of haar coach en maatje.
 
De gasten van de talentenmarkt zijn over het algemeen de inner-circel van de coaches, 
maatjes en de leermeesters. De uitdaging is om publiek ‘van buiten’ binnen te krijgen. Er is 
daarom ook altijd een ‘belangrijk persoon’ aanwezig die buitenstaanders aantrekt. Foppe de 
Haan was bijvoorbeeld aanwezig in Overberg. Nienke Laverman in Drachten. Deze ‘externe’ 
mensen maken de talentenmarkt extra speciaal en aantrekkelijk om te komen.

De talentenmarkt kan een onderdeel zijn van het ToekomstDiner. Dit is een Talentenmarkt 
met eten gemaakt door de koks onder de jongeren. Het Toekomstdiner kan uitgroeien tot een 
charity-event, maar zover is dit concept nog niet doorontwikkeld. 

ONTMOETING

Voorbereiding

Matching Film
Première

Talenten-
markt

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING

Training
Coaches & 

Maatjes

Training en 
intervisie 

coaches en 
maatjes

Intervisie

gerichte 
bedrijfsbezoeken
+ snu�elstages

bedrijfsbezoeken
+ excursies

+ snu�elstages

25 Jongeren
25 Coaches
25 Maatjes

PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING

AILMFH

MODULE 1
OIET

MODULE 2
OIET

MODULE 3
OIET

Info bijeenkomsten
met & zonder theater

Voorstelling
AILMFH
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EFFECT:  
IMPACTMETING
 
88% van de geïnterviewde jongeren laten een grote 
verbetering zien op zowel veerkracht als sociale steun. 
Alle deelnemers ervaren enige mate van verbetering 
nadat ze het NDC-traject hebben gevolgd.
 
In 2015 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect van het project ‘Onder-
nemen in je Eigen Toekomst’. Het onderzoek richtte zich op veerkracht, het psychosociaal 
welzijn en sociale steun bij alleenstaande minderjarige vluchtelingen en het effect van het 
project op beeldvorming en lokaal draagvlak. Het onderzoek baseert zich op de Ungar-theorie 
voor weerbaarheid (zie Aanleiding en Context).

In het onderzoek zijn de bevindingen van 11 jonge asielzoekers opgenomen evenals de be-
vindingen van 7 coaches, 3 maatjes en 3 andere personen die betrokken zijn geweest bij het 
OIET-project. Het rapport concludeert dat ‘de jongeren een duidelijk beeld laten zien van de 
factoren die bijdragen in de vooruitgang’. Bij 40% van de variabelen over sociale steun geven 
de jongeren een verbetering aan en schrijven dat toe aan het empowermenttraject. 36% 
van de punten over psychosociaal welzijn en 31% van de variabelen over social steun worden 
positiever ervaren en schrijven de jongeren ook toe aan het OIET-traject.
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Beeldvorming en draagvlak
Het onderzoek laat ook het effect zien op de beeldvorming en het lokaal draagvlak voor opvang van 
asielzoekers bij personen en bedrijven die betrokken zijn bij het project. 

De helft van de ondervraagden geeft aan dat voor hun de definitie van het begrip ‘asielzoeker’ of 
‘vluchteling’ is veranderd door het OIET-traject.

‘Als de asielzoeker (red.) een gezicht gaat krijgen, handen en voeten, als het iemand is die naar je lacht, 
dan wordt het iets anders. Dan wordt het een mens en ook gelijk iets om van te houden’.

Een derde zegt een duidelijker beeld te hebben gekregen van de achtergrond van de jongeren.  
Een coach licht toe: “Ik ben mij gaan verdiepen in de geschiedenis van Eritrea, in de huidige situatie, en 
waarom die jongens vluchten. Als vluchteling wordt je van het kastje naar de muur gestuurd.

Blacquière, W. (2015) ‘Onderzoek naar de impact van Act 4 your life’, Ciceroon, Zutphen, Nederland.

Jongere:  
“Ik weet nu beter hoe ik me moet gedragen in verschillende sociale situaties en ik weet beter hoe 
Nederland in elkaar zit en waar ik moet zijn als ik hulp nodig heb”. “Met hulp van New Dutch 
Connections begrijp ik nu veel beter hoe het dagelijks leven in Nederland werkt. Coaches en 
maatjes leggen mij uit hoe het in Nederland gaat”.
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DE  
TOEKOMST-
ACADEMIE
Terwijl dit handboek in de maak is, verandert in Neder-
land de inhoud van de discussie over het vluchtelingen-
vraagstuk. Wekelijks komen nu, vooral door de oorlog  
in Syrie en dictatuur in Eriteria, meer dan 4000 asiel-
zoekers per maand naar Nederland. Meer dan vijftig 
procent van deze nieuwkomers zijn jongeren tot  
30 jaar.

NDC wil dat de nieuwkomers op een zo danige wijze benaderd en gestimuleerd worden dat zij 
de regie over hun toekomst weer oppakken. Dit voorkomt dat er in Nederland een generatie 
(vluchteling)jongeren opgroeit die totaal afhankelijk is van de staat en hun (zelf)waarde heeft 
verloren. 

NDC heeft het empowermenttraject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ verder ontwikkeld 
tot de Toekomstacademie. Op de Toekomstacademie werken jongeren aan hun persoonlijke en 
professionele ontwikkeling en ontmoeten ze regelmatig de buitenwereld. De Toekomstacademie 
is een uniek concept en methodiek die ervoor zorgt dat jongeren werken aan hun dromen en 
ambitie.

Doelgroep
NDC richt zich op jonge vluchtelingen en (ex)asielzoekers tussen de 15 en de 30 jaar die 
woonachtig zijn in de AZC’s andere (ex)AMV opvanglocaties in het landof in een gemeente. 
Deze jongeren zitten in een asielprocedure of hebben wel of geen status. Daarnaast worden 
oud-deelnemers tot 30 jaar op verschillende manie-ren betrokken bij NDC.

Doelstellingen
NDC focust met de Toekomstacademie op de economische zelfredzaamheid en participatie 
van jongeren die dreigen de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving te verliezen door 
empowering communities te ontwikkelen die in het lokale veld zijn verankerd. NDC wil een 
regionale voorziening opbouwen die zorg draagt voor een trainingsprogramma voor (ex)asiel-
zoekersjongeren en vrijwilligers (coaches en maatjes) om de isolatie en lethargie van de vluchte-
ling jongeren te doorbreken en de jongeren weer de regie in eigen hand te laten nemen. 

Tevens wordt er gefocust op een vervolgaanbod zoals vrijwilligerswerk, werk-ervaringsplekken en 
non-conformistisch onderwijs waarbij het uitgangspunt de talenten en passies van de jongeren 
zijn. 

De Toekomstacademie verzorgt: 
• OIET-training
• Begeleiding en training vrijwillige coaches en maatjes
• Gastlessen van rolmodellen
• Gastlessen van leermeesters
• Workshops
• Werk-ervaringplaatsen
• E-cursussen
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TIJDSPAD

VOORBEREIDING 
OIET

VOORBEREIDING 
TA

OIET

1 tot 6 mnd 4 mnd 2 mnd en verder

TOEKOMST
ACADEMIE

20 actieplannen
15 school/dagbestedingen
gericht op economische
participatie/zelfredzaamheid

25 jongeren
25 coaches
25 maatjes

10 leermeesters
30 dagdelen workshops

2 dagen in de week workshops op 
persoonlijke ontwikkeling 
& professionele ontwikkeling
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