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Wat vind je waar? 
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Inleiding 

Veel jongeren zijn naar Nederland gevlucht in de hoop dat zij hier veiligheid en geborgenheid 
zullen vinden. De veiligheid hebben zij hier, tot op heden, gevonden. Er wordt hier niet 
geschoten en er vallen hier geen bommen. En als jij je niet al te opvallend gedraagt, zal 
niemand jou er op aanspreken dat jij uit een ander land komt. 

 

Het allermooiste is, als wij Nederlanders, hen meenemen in het systeem om hen een beroep 
te leren. Zodat zij, als zij of terug moeten of hier mogen blijven, een vak geleerd hebben 
waardoor ze mee kunnen doen in onze maatschappij. 

 

Maar hoe doe je dat dan?  
Wat wordt er verwacht van de nieuwe medelander en van de gemeente die een nieuwe 
burger heeft? 
In dit e-book leg ik uit hoe het werkt in het hoofd van een jongere en hoe je daar op een 
goede manier mee om kunt gaan. 

 

Voor wie is dit e-book bestemd? 

 voor begeleiders in de gemeente die deze jongeren begeleiden; 

 voor werknemers die bij vluchtelingenwerk werken; 

 voor docenten van de inburgeringscursussen; 

 voor alle anderen die jongeren begeleiden; 

 voor de jongeren zelf die soms denken: ‘ik word niet begrepen’; 

 voor de ouders/opvoeders die willen dat hun jongere in Nederland goed begrepen 
wordt. 
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Wie zijn ‘Jonge Medelanders’?  

Wij zijn Erna en Joanne Wietsma. Wij zijn er voor vluchtelingen, asielzoekers, 
ongedocumenteerden en statushouders.  
Jonge Medelanders staat voor samenleven. Samenleven in relatie met jezelf en binnen de 
samenleving. Met het woord samenleving bedoel ik iedereen die op een één of andere 
manier met jongeren in de leeftijd van 17 tot 30 jaar oud te maken heeft.  

 

Jongeren hebben de toekomst 

Jongeren mogen leren op school en in de maatschappij. Jongeren spiegelen zich aan de 
ander in de maatschappij. Dit geeft hen de kans om zichzelf als persoon te ontwikkelen.  
In de eerste jaren leren zij van hun ouders/opvoeders, maar in de leeftijd van 12 tot en met 
17 jaar zijn vrienden het allerbelangrijkste in hun leven.  
Dit wil niet zegen dat alles wat ouders/opvoeders zeggen niet belangrijk is, maar het is 
gewoon niet stoer om naar volwassenen te luisteren. Autoriteiten zijn er juist op deze 
leeftijd om tegen aan te schoppen: ‘Ik weet het beter en mijn vriend zegt ...’. 

 

Waarom onze belangstelling vooral voor jongeren?  

Jongeren hebben de toekomst, maar jongeren hebben ook voorbeelden en grenzen nodig en 
vragen om aandacht. Vooral op school merkte ik aan de jongeren waarmee ik werkte dat zij, 
hoe dan ook, aandacht wilden. De manier waarop maakte niet uit, maar aandacht wilden zij. 
Invloeden van de televisie, internet, vrienden en de directe omgeving waren heel belangrijk. 
Dit beïnvloedt het gedrag van onze jongeren. Hoe maak je jongeren, binnen alle invloeden 
die op hen afkomen, dan sterk? 

 

Voor de jonge asielzoekers, vluchtelingen, ongedocumenteerden en statushouders geldt het 
precies hetzelfde. Er is echter één heel groot verschil: hun eigen cultuur.  
De cultuur van het Midden-Oosten verschilt op veel vlakken met de cultuur van de Europese 
landen. Jongeren in het Midden-Oosten gaan vaak niet naar school. Of zij gaan naar school 
en nadat zij de basis gehad hebben, gaan zij werken.  

 

De invloeden van buitenaf zijn vrij beperkt. Soms kan men van het 
internet gebruik maken, waardoor er ‘meer contact met buitenaf’ is. 
Ook dit verschilt per land en waar men in het land van herkomst heeft 
gewoond. Als men niet of nauwelijks naar school kan, gaat men vaak 
vroeg trouwen, waardoor er minder identiteitsproblemen ontstaan.  

 

Is men gevlucht en heeft men een rugzak vol trauma’s en belevenissen dan is de kans groter 
dat men in een stresssituatie terecht komt. Als men dan ook in Europa komt te wonen, waar 
de regels, normen en waarden totaal anders en vrijer zijn dan wordt men nog meer door 
elkaar geschud.  
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‘Wie ben ik?’, ‘Wat ga ik doen?’, ‘Wat wordt er van mij verwacht en wat verwacht ik van 
mijzelf?’ Dit maakt, dat wij met deze doelgroep willen werken. Omdat wij het idee hebben 
dat wij alleen maar kunnen samenleven als je elkaar echt begrijpt. 
 

 

 

 

 

 

Afghanistan, Albanië, Azerbeidzjaan, Banlades,  Bosnië-Herzegovina, Cambodja, Cen-
traal Afrikaanse rep, China, Columbia, dr. Congo, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Ghana,  
Guinee, Indonesië, Irak, Iran, Ivoorkust, Jemen, Kroatië, Mali, Mauritanië, Mexico, 
Myanmar, Oekraïne, Pakistan, Palestina, Polen, rep. Congo, Rusland, Senegal, Soedan, 
Somalië, Sri-Lanka, Syrië, Tsjaad, Turkije, Uganda, Vietnam, westelijke Sahara, Zim-
babwe, Zuid- Soedan,  

Uit de landen die dik gedrukt zijn, komen de jongeren die wij begeleiden. 
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Wie zijn onze jongeren/pubers/adolescenten?  

Een jongere is iemand tussen de 10 en 25 jaar. Binnen deze groep onderscheiden wij drie 
subgroepen. 
 
Deze eerste groep noemen wij de vroege adolescenten in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. 

Vanaf het 10e jaar zitten kinderen/jongeren in de bovenbouw van de basisschool en vinden 
zij zichzelf al heel belangrijk. ‘IK’ staat in het middelpunt. Ook in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs is het IK-gedrag er nog steeds.  
Wat vrienden zeggen, is belangrijker dan wat ouders/opvoeders zeggen. Als er in deze fase 
een keuze gemaakt moet worden, wordt deze niet doordacht gemaakt. Kan er gekozen wor-
den tussen 25 euro ‘nu’ of 50 euro over 14 dagen dan zal er voor ‘nu’ gekozen worden.  
NU is belangrijk.  
Ook bij de emoties is dat te zien. Het ene uur is de jongere vrolijk, het andere uur is er verve-
ling en deugt er niets meer.  

 

De tweede leeftijdsgroep wordt gevormd door de jongeren van 14 tot 16 jaar.  

Deze groep noemen wij de midden-adolescenten ofwel pubers.  

Op deze leeftijd is het experimenteren heel 
belangrijk. Experimenteren met roken, drugs of 
alcohol. In deze fase zijn jongeren heel gevoelig 
voor verslaving en nemen zij veel ondoordachte 
risico’s. 
Hiermee verleggen zij hun grenzen en proberen ze  
dingen uit.  

 

De jongeren denken wel na over hun keuzes, maar doen dit met hun gevoel en niet met hun 
verstand. Ook nu nog zijn zij emotioneel heel kwetsbaar en volgen vreugde en verdriet 
elkaar razendsnel op.  
 
De laatste groep bestaat uit de jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar. 

In deze periode groeit het zelfbewustzijn. Identiteit en een positief zelfbeeld krijgen steeds 
meer vorm. Emoties en impulsen worden beter beheerst. Ook al vallen deze jongeren nog 
wel eens terug in het “oude” gedrag, zij herpakken zichzelf en denken weer na over de 
eventuele gevolgen.  
Dit is een redelijk lange periode, waarin de jongeren zichzelf en de omgeving steeds beter 
leren te begrijpen.   
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Hoe ontwikkelen de hersenen zich? 
 
Als wij met jongeren te maken hebben, zien wij vaak de buitenkant die volwassen wordt. 
Maar vergeet de ontwikkeling in de hersenen niet; de groei van het denkvermogen 
bijvoorbeeld en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Op het moment dat een kind 10 jaar oud is, is het hele lichaam compleet. Dat wil zeggen dat 
het kind kan praten, lopen, fietsen, schrijven: de grove en fijne motoriek is af. 
Wanneer het kind ouder wordt, gaat het lichaam veranderen. Armen en benen worden 
langer en het hormoonstelsel gaat een rol in het leven spelen. Dit alles heeft te maken met 
de ontwikkeling van het laatste deel van de hersenen: de prefrontale cortex.  
Dit gedeelte bevindt zich aan de voorkant van de hersenen. Hierin spelen de hormonen een 
belangrijke rol. Het lichaam wordt ‘klaargestoomd’ voor de voortplanting. Ook heeft dit deel 
van de hersenen te maken met het plannen en met de emoties. 
  
Toen je nog op de basisschool zat en je had een repetitie dan was er behalve de spanning 
nog niets aan de hand. Je had ‘gewoon’ geleerd en als je geluk had en goed kon leren haalde 
je met gemak een goed cijfer. 
Maar nu je op het voorgezet onderwijs zit, gaat in één keer die frontale cortex mee spelen. 
Een repetitie? O, helemaal vergeten. Meneer, mag het morgen ook? Ik heb het helemaal 
vergeten, want mijn… en daar komt een reden waarom. 
Speelt de docent hier niet op een goede manier voor de leerling op in dan kan het zomaar 
zijn dat de leerling alle emoties uit de kast trekt en er een groot drama van gaat maken. 
Hierin is de rol van de docent dus heel belangrijk. Hij moet duidelijk zijn naar wat hij van zijn 
leerling verwacht. Doet hij dit niet dan heb je een klein beetje verloren en kan je er als 
docent op rekenen dat anderen dit de volgende keer ook gaan proberen. Sta je als docent 
dan wel op je strepen dan ben jij diegene die de één ten opzichte van de ander voortrekt. Dit 
alles heeft te maken met het kortetermijndenken en met gezien willen worden.  
 
Voor de meeste jongeren, uit welk land dan ook, werkt dit hetzelfde. Waarom? De jongeren 
uit Nederland hebben een ‘redelijke vaste’ basis. Zo ook de jongeren uit andere landen. Er 
zijn maar weinig jongeren in deze leeftijd die echt alleen gevlucht zijn. De meeste zijn 
gevlucht met ouders of komen hier nadat een gezinslid familiehereniging heeft aangevraagd. 
 
Maar wat nu als jij hier alleen binnenkomt en je bent nog maar 16 jaar? 
 
Dan is het verschil wel heel groot. Allereerst verhuis jij van AZC naar AZC. Intussen mag jij er 
voor zorgen dat jij een status krijgt. Een status hebben betekent dat je hier wel of niet mag 
blijven. Als jij wel mag blijven, word jij naar een gemeente overgeplaatst. En dan begint voor 
jou de inburgering pas. Je leert de Nederlandse taal spreken, schrijven en weten wat alle 
woorden precies betekenen. 
Je rugzak van het verleden zit nog vol bomvol. Maar daar heb je nu geen tijd voor. Jij moet 
van de gemeente aan de slag met school. Er worden allemaal mensen aan jou gekoppeld.  
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Allereerst krijg je een contactpersoon die voor de gemeente werkt. Deze ziet er op toe dat 
alles in gang wordt gezet, dat jij je netjes aan de afspraken houdt en dat je naar school gaat. 

Op school heb je te maken met verschillende mensen. Allereerst is daar jouw mentor. Zij/ hij 
is tevens de contactpersoon tussen de school en jouw contactpersoon van de gemeente. 
Daarnaast  heb je andere docenten die je les geven en natuurlijk je medecursisten. 
Als de taal nog niet zo snel gaat, krijg je er een taalcoach bij. Zij/ hij komt bij je thuis om je 
extra Nederlands te geven.  
 
Naast het naar schoolgaan, moet je ook nog naar vluchtelingenwerk. Daar wordt in de gaten 
gehouden hoe het verder met jou gaat. Men kijkt of jij je al een beetje thuis voelt in de 
gemeente, of het financieel goed gaat. Heb je al een tandarts of een huisarts geregeld? Zijn 
de zorgtoeslag en de huurtoeslag al geregeld? 
Zo staan er heel veel mensen om jou heen om te kijken hoe het met je gaat. 
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Het verschil tussen een Nederlandse jongere en een jongere uit het Midden-Oosten 

 

 

In de Europese cultuur hanteert men de Piramide van Maslow. Deze bestaat uit de volgende 
‘treden’. 

 Primaire behoeften: dit zijn de basisbehoeftes van de mens, zoals een dak boven je 
hoofd, eten en drinken en kleding.  

 Zekerheid staat voor inkomsten, een dagbesteding. Heb ik een baan, zodat ik weet wat ik 
elke dag kan doen?  Maar ook: heb ik elke dag wel genoeg geld om mijn eten te kopen? 

 Acceptatie: accepteert iedereen mij wel zoals ik ben? Hoor ik wel bij een groep? Val ik 
niet te veel op? 

 Erkenning: ik kan dan wel gezien worden door de ander, maar word ik ook erkend door 
de ander? Mag ik werkelijk zijn wie ik ben? 

 Zelfontwikkeling: ik ben voor een dubbeltje geboren. Mag ik wel een kwartje worden? 
Accepteert de ander dit van mij? 

De treden van de piramide zijn niet statisch; ze lopen nogal door elkaar. De ene keer voel jij 
je misschien geaccepteerd en de volgende keer ben je weer opzoek naar zekerheid. 

 

Bij jongeren uit het Midden Oosten werkt het anders. Daar wordt de Piramide van Pinto 
gehanteerd. De enige overeenkomst met de Piramide van Maslow is de onderste trede: 
Primaire behoeften: de basisbehoeften van de mens. 
Verder bestaat de Piramide van Pinto uit de volgende treden: 

 Behagen groep: de omgeving van de persoon, zoals familie, vrienden en buren is heel 
belangrijk. Wat vinden zij van mij? 

 Goede naam: jouw familie heeft iets opgebouwd in het verleden en dus is het aan jou 
om daar rekening mee te houden. Jij mag de naam van je familie niet in een kwaad 
daglicht zetten. 

 Eer: de eer van de familie en van je land is heel groot. Jij zal er alles voor doen om dit zo 
te houden. Mocht iemand dit schaden dan mag je hem daar op afrekenen. 
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Wat is het grote verschil?  
De piramide van Maslow is er op gericht dat jij als persoon het belangrijkste bent en dat jij 
zelf het stuur in je handen neemt om jouw toekomst op te bouwen. Jij zelf bent degene die 
er voor verantwoordelijk voor is wat je doet en hoeveel jij verdient. Dit begint al op jonge 
leeftijd. De school kijkt naar wat jij kan en waar jij goed in bent. Jij wordt gezien als individu 
en jij maakt je eigen leven. 
 
De piramide van Pinto is meer gericht op het samen. Samen met de familie, samen met de 
buurt waarin jij woont. Jij bent belangrijk, maar wat je doet, moet in het belang zijn van de 
familie. Als jij iets verkeerds doet, wordt jouw hele familie daar op afgerekend. Jij moet doen 
wat jouw ouders belangrijk voor jou vinden. 
 
En nu zijn zij hier en dan? 

Hoe vaak wij al gehoord hebben dat in Nederland alles mag. Alles is hier toegestaan; alcohol: 
drinken vanaf 18 jaar, drugs: er is een coffeeshop om de hoek en seks: ook dat mag allemaal.  
 
Alcohol: in jouw land mocht het niet, waarom zou je het hier dan wel doen? Hoe kortzichtig 
kunnen wij zijn om zo te denken? De hersenen waren nog niet af, dus als een drankje lekker 
is, wil ik er nog een. 
 
Drugs: in het AZC is het verboden, maar ik heb het niet gezien. Ook moet ik even rust in mijn 
hoofd hebben, want daar is het een warboel. Op het AZC is er geen enkele plek waar ik even 
alleen kan zijn. Dus daarom gebruik ik.  
 
Seks: grenzen worden overschreden. Een condoom wordt een keer uitgelegd met een 
banaan. Hoe je met vrouwen omgaat, zoek je zelf maar uit. Vrouwen worden in het Midden- 
Oosten anders gezien dan hier. Vrouwen zijn hier gelijk aan de man; willen op een 
respectvolle manier behandeld worden net als de man. 
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Zijn wij in staat om echt samen te leven? 

Toen mijn kinderen pubers waren, dacht ik dat zij zelf beslissingen konden nemen.   
Zij waren toch oud genoeg om alleen naar het sporten te gaan? Zij zaten zelf ook altijd 
achter de computer.  
Met de wetenschap van nu, dat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn en de culturen zo 
verschillend zijn, weet ik dat de rol als opvoeder van jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar 
anders wordt.  
Je bent niet echt meer aan het opvoeden met regels en zo, maar je bent meer aan het 
coachen. De jongeren vragen direct of indirect om advies. Je kunt je als volwassene 
afvragen: ‘Zit de jongere nog te wachten op mijn advies?’ Ja, de jongere zit te wachten op 
advies. Als volwassenen heb je dat niet altijd in de gaten, maar hij ziet jou nog steeds als 
voorbeeld.  

Nu we allemaal weten wat er in de hersenen van onze jongeren gebeurt en hoe de culturen 
van elkaar verschillen, is het belangrijk een vertaalslag te maken naar onze communicatie 
met jongeren. Maar hoe doe je dat dan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst is het belangrijk dat de jongeren echt gezien worden.  

Wat betekent dit?  
Als je bij hen bent, wees er dan ook echt voor hen. Vaak hebben wij het als volwassenen 
heel druk met van alles en nog wat: familie, vrienden, sporten en werken. En als we dan 
thuis zijn, moet er gepoetst worden, de was moet gedaan worden, de laatste nieuwtjes op 
Facebook moeten gezien worden, enzovoort.  
Druk, druk en druk. Maar is dit allemaal wel zo belangrijk als je ouder/opvoeder bent? 
 
Als jij een oordeel hebt over iemand, je lapt de regels aan je laars of je bent juist een 
doorzetter en helpt veel andere mensen, merkt de jongere het op en zal hij het voorbeeld 
onbewust volgen.  

 

Ik lig niet dwars, 

Jij benadert mij 

gewoon van de verkeerde 

kant. 
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Wat is het negatieve effect van geen of nauwelijks contact hebben met de jongeren?  
Jongeren willen erbij horen in hun vriendengroep. Als deze vrienden roken en drinken, gaan 
zij dat bijna zeker ook doen. Als je dat als volwassenen niet goed vindt, zullen zij toch een 
manier gaan zoeken om aan bijvoorbeeld sigaretten of drank te komen.  
 
Als er thuis geen aandacht voor de jongere is, zullen zij die aandacht, hetzij op een positieve 
hetzij op een negatieve manier, in de klas op eisen.   
Want hoe dan ook: de jongeren willen aandacht.  
 
Wat is dan het positieve effect van het contact hebben met de jongeren? 
Door wel aandacht aan de jongeren te geven zal het voor hen ook makkelijker zijn om 
aandacht aan anderen te geven. Bijvoorbeeld door te helpen bij een sportactiviteit bij hun 
eigen club.  
Op school zullen de leerprestaties beter worden. Hun eigenwaarde stijgt. Zij zijn stabieler en 
minder beïnvloedbaar voor drank en roken.  
Als er iets gebeurt wat minder prettig is, zullen zij dat aan de volwassene bij wie zij zich veilig 
voelen vertellen. 
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Wat betekent dit voor de toekomst? 

Dat is een vraag waar al heel lang over gesproken wordt. 
De meningen verschillen hierover. De ene groep zegt: ‘Stuur hen terug, nu of zo snel 
mogelijk. De andere, meer humane, groep zegt: ‘Oké, laat de nieuwe Nederlander maar hier 
blijven zolang het daar onveilig is, maar leer hen de taal en een vak.  
Wij moeten dan helaas even terug naar het begin.  
De grenzen zijn open en mensen die vluchtten, kwamen van heinde en ver om in Europa en 
in Nederland asiel aan te vragen. Het ene land ging er zo mee om, het andere land zo. 
 
In Nederland is het zo dat je naar de COL (centrale opvanglocatie) in Ter Apel gaat en 
vervolgens na 4 tot 8 dagen naar een POL (procesopvanglocatie) gestuurd wordt.  
Hier wacht je op een gesprek met een advocaat en met de IND. In twee dagen vertel je alles 
over jouw vluchtroute en waarom je gevlucht bent. Daarna ga je naar een ander AZC. 
Afhankelijk van hoe oud je bent, kan dit een jongeren-AZC of een gezinslocatie zijn. In het 
ACZ wacht je, soms 1 jaar, soms 4 jaar, totdat je weer op gesprek bij de advocaat en de IND 
moet komen.  
Daarna beslist de IND of je mag blijven of niet. Mag je blijven dan krijg je een gemeente 
toegewezen en die moet dan voor woonruimte voor jou zorgen. Daarnaast krijg je contact 
met Vluchtelingenwerk en ga je naar de inburgeringscursus. Deze moet je binnen drie jaar 
halen. Als dat niet binnen die drie jaar lukt, moet je al het van DUO geleende geld 
terugbetalen. De kosten voor de inburgeringscursus verschillen, omdat de ene school 
duurder is dan de andere school. 
Eindelijk begin je dan met de Nederlandse les. Maar ook met het zelfstandig wonen. Er 
vallen Nederlandse brieven op de mat. Je voert gesprekken met Nederlanders over hoe het 
gaat, enzovoort. Hier komt een groot stuk cultuur bij kijken. Nederlandse jongeren moesten 
vanaf 2005 op school ineens over hun gevoelens praten, want dit hoort bij 
competentiegericht onderwijs. 
Nu hebben wij met jongeren uit andere culturen te maken. Jongeren die op hun zestiende 
naar Nederland gekomen zijn. Jongeren van wie de meesten jongens zijn. Zij mochten van 
hun vader niet huilen, laat staan zeggen dat zij boos, verdrietig, blij, enzovoort waren. Dus 
als jij als jongen bij vluchtelingenwerk komt en men vraagt: ‘Hoe gaat het met je’? Wat zeg je 
dan? Dan zeg je: ‘Het gaat goed met mij’. Logisch toch?  
 
Wat kan ik als volwassene doen om meer contact te krijgen? 

Wanneer  je een afspraak met de jongere hebt, wees er dan werkelijk. 
Bied structuur aan, geef het goede voorbeeld, wees betrokken bij het wel en wee van de 
ander, motiveer, stimuleer en geef complimenten. 
Dit alles heeft een positief effect op zijn/haar toekomst, maar is ook belangrijk voor de sa-
menleving. 
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Tot slot: jezelf 

Wij hebben allemaal een verleden. Als geen ander ken jij je eigen situatie. Hoe die ook was 
en hoe die ook nu is, jij bent diegene die het stuur in handen heeft.  
Daar wil ik mee zeggen: jij bepaalt vanaf vandaag hoe jij met de jongeren omgaat. Het is 
goed om daar voor jezelf een balans in te zoeken en te vinden.  
Merk je dat er continu spanningen zijn en het lichamelijke klachten geeft, wees dan eerlijk 
naar jezelf en onderzoek wat daar de oorzaak van is.  
Zorg dat jij zelf ook vrije tijd hebt om is iets leuks te doen. Klagen helpt niet, wees duidelijk 
wat je van de ander verwacht. Neem tijd voor jezelf, reserveer die in je agenda en doe dan 
ook dingen die jij leuk vindt.  
Als je iets ‘af’ hebt, bijvoorbeeld een hele vervelende klus, mag je jezelf belonen. Leg de lat 
niet te hoog, maar neem kleine stapjes.  
Accepteer complimentjes. Zeg gewoon: ‘dank je wel’.  

 

Waarom benoem ik dit er bij?  

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat wij zo, van de een op de andere dag, in gesprek gaan 
met onze jongeren. Als volwassene moet je eerst weten wie jij zelf bent.  
En als je daar een redelijk inzicht in hebt, kun je makkelijker met de omgeving omgaan.  
Vandaar dat het goed is om voor jezelf te weten waar je balans ligt. 
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Wat kunnen wij jullie bieden? 

Erna werkt als Live Coach en als Budgetcoach. Zij begeleidt volgens de NAC Life 
Coachingmethode. Deze is gebaseerd op verandering van emoties. NAC staat voor Neuro 
Associative Conditioning. Dat wil zeggen: bewust worden van je gedrag, gedrag in beweging 
zetten en zorgen dat het gedrag blijvend wordt.  
 
Als mens koppel je emoties aan een verhaal, en negatieve of een positieve gebeurtenis. Door 
de emoties er af te halen, wordt het verhaal ineens een heel ander verhaal. Je ziet wat er 
gebeurd is door een andere bril. En vandaar uit sta jij open om er een gebeurtenis van te 
maken die bij jou past en die er voor zorgt dat jouw leven een stuk mooier wordt.  

 

Joanne werkt als pedagogisch medewerkster. Omdat Joanne jong is, staat zij dichter bij de 
jongeren. Hierdoor heeft zij op een andere manier begrip voor hen en weet zij hen daar op 
de juiste manier mee te bereiken. 

 

Doordat er een moeder- en een zus-figuur is, is de samenwerking uniek. Door deze unieke 
samenwerking merken wij dat de jongeren heel open over hun verhaal zijn, waardoor wij 
hen beter en sneller kunnen adviseren. 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden de volgende cursussen aan 

Jij komt uit een ander land met andere gewoontes en met andere regels. Iedere cultuur en 
ieder land heeft dingen die goed en slecht zijn. Daarom is het van belang om daar met elkaar 
in gesprek over te gaan. 
Met de volgende cursussen kunnen we je hierbij helpen. 

 

 Hoe past jouw eigen cultuur in de cultuur van Nederland?  

- Wat zijn onze verschillen? 

- Hoe belangrijk vind ik mijn cultuur en wat wil ik behouden hier in Nederland? 

- Hoe kijk ik tegen de Nederlandse cultuur aan ? 

- Hoe ga ik om met alcohol? 

- Hoe ga ik om met drugs? 

- Hoe ga ik om met seks? 

- Wat vind ik lastig in de Nederlandse cultuur? 
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 Weerbaarheidstraining 

- Wie kan ik vertrouwen?  

- Hoe kan ik vertrouwen leren?  

- Weerbaar worden is voor iedereen belangrijk 

- Mijn rugzak zit vol. Hoe ga ik hier mee om? 

- Hoe kijk ik naar mijzelf? 

- Hoe kijk ik naar de ander?  

- Moet ik altijd ‘ja’ zeggen? 

 

 Budgetcoaching 

- Hoe doe ik mijn boodschappen? 

- Hoe leer ik omgaan met mijn geld? 

- Wat moet er wel en wat moet er niet betaald worden? 

 

 

 

 

 

Erna & Joanne Wietsma 

Gespecialiseerd in jongeren die uit een andere cultuur komen 

tel: 06 – 18 65 48 52  

e-mail: jongemedelanders@outlook.com 

website: www.jongemedelanders.com 

 

BESCHIKBAAR CONTANT GELD JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Contant geld per maand € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

INKOMSTEN JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

uitkering

huursubsidie

zorgtoeslag

TOTALE INKOMSTEN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

UITGAVEN JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Water vitens :

Gas/ Elektriciteit

Mobiele telefoon / mobile phone

Huishoudgeld / food and drink

Kleding / clothes

Ontspanning /relaxing

Sparen / save

TOTALE UITGAVEN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BUDGET VAN 
JAAR: 2018

mailto:jongemedelanders@outlook.com
http://www.jongemedelanders.com/

