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Inhoud



Het is vier jaar geleden sinds we voor het eerst bij elkaar 
kwamen om te praten over “onze” jongeren. Met “onze” 
jongeren bedoelen we de jongeren met een Somalische en 
Ethiopische achtergrond die we ontmoeten door ons werk 
voor Stichting Dir en Vereniging SOMVAO. We merkten dat de 
jongeren voor veel keuzes staan m.b.t. hun toekomst en dat ze 
behoeften hebben aan ondersteuning daarbij. Graag wilden 
we vanuit onze organisaties daarin voorzien. Onze gesprekken 
gingen erover hoe we die steun konden bieden op een manier 
die de jongeren zou aanspreken.
Nu kijken we terug op het project “Bouwen op eigen kunnen”. 
Door middel van dit project hebben ongeveer 120 jongeren 
beter zicht gekregen op hun eigen kansen en mogelijkheden 
en hebben ze concrete stappen genomen om hun toekomst 
vorm te geven. Wij zijn trots op wat de jongeren bereikt hebben. 
Daarvoor spreken we onze hartelijke dank uit aan iedereen die 
bij dit project betrokken is. 

Allereerst willen we de subsidiegevers bedanken die het project 
financieel gesteund hebben en daarmee hun vertrouwen 
uitgesproken hebben in ons werk en onze jongeren. Dank 
aan: Stichting Instituut Gak, Europees Vluchtelingen Fonds, 
Gemeente Amsterdam, Skan Fonds, Stichting Doen, AMJV Fonds, 
Stichting Kinderpostzegels, Cordaid, Oranjefonds, Ministerie van 
Justitie, Steunfonds Amsterdam en de Nederlandse Stichting 
voor Psychotechniek. 

Verder willen we de coaches bedanken die de jongeren begeleiden. 
Zij zijn degenen die zich met volle overgave inzetten als 
vertrouwenspersoon, inspirator en bemiddelaar. Dank aan: 
Musse Hersi, Mohamud Abdelkarim, Ubah Halane, Leta Misigna.

Ook willen we de organisaties en personen bedanken op wiens 
deskundigheid en ervaring we een beroep konden doen voor dit 
project. Met name gaat onze dank uit naar Vluchtelingenwerk 
Amsterdam, DWI, Meldpunt Discriminatie, GGD, Jeugdzorg, 
Jellinek, Stichting Pharos en het Wereldpand.  

Ook de ouders van de jongeren willen we hier graag noemen. 
Zij waren bereid om hun kinderen deel te laten nemen aan 
het project en stelden zich open om zelf meer te leren over 
opvoeden in Nederland.

Maar vooral willen we de jongeren bedanken die actief en op 
een positieve manier deelgenomen hebben aan de activiteiten. 
Zij waren steeds bereid om elkaar te steunen en van elkaar te 
leren en om activiteiten te organiseren. Zij hebben het project 
gemaakt tot wat het is:  de mogelijkheid om in vertrouwde 
omgeving inzicht te krijgen in eigen kunnen en daaraan vorm te 
geven door open te staan voor anderen en de buitenwereld.

Wij hebben Marga Verheije van Warner Strategy and Fund-
raising gevraagd om een boekje te schrijven over ons project. 
Het resultaat heeft u nu in handen. Hiermee willen we graag de 
kennis en de ervaring die we opgedaan hebben met het project 
overdragen aan anderen. Ons streven is om het jongerenproject 
ook in de komende jaren voort te zetten. Wij nodigen u uit om 
daar aan deel te nemen.

Legesse Tujo, algemeen coördinator Stichting Dir en jongerencoach 
Ali Waare, directeur Vereniging SOMVAO
Sanne Nagelhout, projectcoördinator “Bouwen op eigen kunnen”
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“Ik heb geleerd om afspraken na te komen”, “ik heb geleerd 
om de ander te respecteren ook al verschillen we van mening”, 
“ik ben geholpen bij mijn studiekeuze”, “ik heb geleerd hoe ik 
beter kan omgaan met mijn ouders, er zijn thuis nu minder 
problemen”. Dit zijn een paar reacties van de jongeren die 
deelnemen aan Bouwen op eigen kunnen. 

Bouwen op eigen kunnen is het jongerenproject van Stichting 
Dir en Vereniging SOMVAO voor Ethiopische en Somalische 
jongeren uit Amsterdam en omgeving. Met behulp van een 
coach en door deelname aan groepsactiviteiten krijgen de 
jongeren meer zicht op hun mogelijkheden en kansen. En ze 
worden geholpen bij hun zoektocht naar hun eigen identiteit, 
hun doel in het leven en hun plek in de samenleving. 

Het project is in mei 2005 van start gegaan. Nu, drie jaar later 
is het tijd om de balans op te maken. In dit boekje wordt zowel 
terug- als vooruitgekeken. Wat zijn de resultaten van het project, 
wat ging goed en waar is bijstelling nodig? Op welke manier 
kan het project gecontinueerd worden en hoe kunnen anderen 
van dit project leren?

De methode, de activiteiten en de resultaten van het project zijn 
vastgelegd met als doel om als handleiding en inspiratiebron 
voor anderen te dienen. Dit is ook één van de doelstellingen van 
het project: zorgen dat anderen van Bouwen op eigen kunnen 
kunnen profiteren bij het opzetten van soortgelijke projecten.

In dit boekje volgen we het project vanaf het begin.  
In hoofdstuk 1 is beschreven hoe het project tot stand gekomen 
is. Hoofdstuk 2 gaat in op de uitgangspunten van het project. 
Hier kunt u lezen wat Bouwen op eigen kunnen speciaal maakt 
en wat de verschillen zijn met andere coachingsprojecten voor 
jongeren. Hoofdstuk 3 gaat over de uitvoering van het project. 
In dit hoofdstuk worden de  activiteiten uitgebreid beschreven. 
Hoofdstuk 4 legt de resultaten vast. Omdat het veelal ontbreekt 
aan kwantitatieve gegevens is gebruik gemaakt van eigen 
waarnemingen en is beschreven wat de deelnemers te melden 
hebben over het project. Het boekje sluit af met het hoofdstuk 
“Hoe verder?” Daarbij wordt gewezen op aspecten die in het 
vervolg extra aandacht verdienen.
In elk hoofdstuk vindt u kaders met specifieke aanbevelingen 
en tips. Verspreid door het boekje staan voorbeelden van 
resultaten en korte interviews met jongeren en coaches. Leest 
u die vooral. Zij hebben het project gemaakt tot wat het is: Een 
jongerenproject, opgezet door een tweetal zelforganisaties,  om 
trots op te zijn!

De informatie voor dit boekje is verzameld door middel van 
gesprekken met jongeren en  coaches. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van evaluaties, enquêtes en de verslagen die Stichting 
Dir en SOMVAO gedurende het project maakten. 
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De	aanleiding
“Onze jongeren zijn kwetsbaar. Ze leven tussen twee culturen. 
We zagen regelmatig dat het met Ethiopische jongeren niet 
goed ging. Sommigen kwamen zelfs in het criminele circuit 
terecht. In 2004 zat ik in het bestuur van Stichting Dir. We wilden 
graag iets voor onze jongeren doen”, vertelt Legesse Tujo die 
vanaf het begin als jongerencoach bij het project betrokken is. 

Ook bij SOMVAO werd gesignaleerd dat Somalische jongeren 
vaak niet goed in staat  zijn om zich te redden in de complexe 
Nederlandse samenleving. Ze zijn niet goed voorbereid op de 
keuzes die ze moeten maken. De organisaties raakten hierover 
met elkaar in gesprek en langzamerhand ontwikkelde zich de 
plannen en de opzet voor Bouwen op eigen kunnen. 

In de projectomschrijving formuleren de organisaties 
het als volgt: “Steeds vaker zijn er signalen vanuit onze 
eigen gemeenschap maar ook in de media en van 
jongereninstellingen dat Ethiopische en Somalische jongeren1 
zich niet thuis voelen in Nederland en soms zelfs op het 
verkeerde pad raken. Deze problemen hebben dieper liggende 
oorzaken die verbonden zijn aan het vluchtelingenschap 
en ontheemding. Er overheerst een gevoel van uitsluiting 
van de Nederlandse samenleving maar ook van de 
samenleving van het land van herkomst. Identiteitscrisis en 
aanpassingsproblemen kunnen zich uiteindelijk vertalen in 
achterstand op school en bij deelname aan betaalde arbeid”. 

Bouwen	op	eigen	kunnen

1.	Hoe	het	tot	stand	kwam
Ali Waare, directeur van SOMVAO geeft aan dat in de Somalische 
en Nederlandse samenleving anders omgaan wordt met de 
opvoeding van kinderen. “De Nederlandse samenleving is 
individualistisch. Iedereen wordt geacht voor zichzelf te kunnen 
zorgen. Binnen de Somalische gemeenschap is het collectivisme 
de bindende factor. Het is bijvoorbeeld de gewoonte dat 
de gehele gemeenschap deelneemt aan de opvoeding van 
jongeren. Wanneer Somaliërs naar Nederland komen is dat 
vanzelfsprekende netwerk niet meer aanwezig. Ouders staan 
er alleen voor als het gaat om de opvoeding van hun kinderen. 
Dat is extra moeilijk omdat ze zelf grote problemen hebben 
om zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving. Daarnaast 
zijn er ook veel jongeren die alleen naar Nederland komen of 
opgroeien in eenoudergezinnen.  Als zelforganisatie voelen we 
ons verantwoordelijk. We willen dat het goed gaat met onze 
jongeren”.

Van	idee	tot	project
De afgelopen jaren zijn in Nederland veel projecten ontwikkeld 
om jongeren te begeleiden. Projecten in alle soorten en maten. 
Het jongerenproject van Dir en SOMVAO onderscheidt zich van 
andere projecten omdat het geheel ontwikkeld en uitgevoerd 
wordt door zelforganisaties. Het project is daardoor een echt 
experiment. Dir en SOMVAO besloten daarom ook om hun 
krachten te bundelen. Legesse Tujo vertelt: “We hadden in het 
verleden al succesvol samengewerkt. We hadden ondervonden 
dat we van elkaar kunnen leren en elkaar aanvullen. We 
hebben vertrouwen in elkaar en weten ook dat we in staat zijn 
om gezamenlijk een complex project tot een goed einde te 
brengen. We hadden dit ook al aangetoond naar verschillende 
subsidiegevers”. 

1) Wanneer in dit boekje 
sprake is van Ethiopische 
en Somalische jongeren 

worden jongeren bedoeld 
die een vluchtelingenach-

tergrond hebben verbonden 
aan deze landen. Een deel 
van de jongeren heeft de 

Nederlandse nationaliteit.



Al tijdens de eerste planvorming realiseerden Dir en SOMVAO 
zich dat een project van een aantal maanden niet veel zin zou 
hebben. Ali Waare formuleert de reden hiervoor als volgt:  
“Dan zouden we alleen maar verwachtingen bij de jongeren 
kunnen wekken maar die niet kunnen realiseren. Daarnaast 
wilden we ook ervaring op doen met het project en ruimte 
creëren voor bijstelling en aanpassing”.  

De organisaties hebben veel tijd besteed aan het maken van de 
projectbeschrijving. Zorgvuldig is onderzocht wat men met het 
project wilde bereiken (doelstellingen), voor wie het bestemd 
is (doelgroep) en is nagedacht over de aanpak (methode en 
activiteiten) en de deskundigheid die nodig is om het project 
uit te voeren. Vervolgens is een planning gemaakt, zijn de 
verwachte resultaten geformuleerd (streefcijfers t.a.v. het aantal 
deelnemers en succesvolle begeleiding) en is een gedetailleerde 
begroting opgesteld. Tijdens dit proces is ook gekeken naar 
andere jongerenprojecten en Ethiopische en Somalische 
jongeren zijn een aantal malen geraadpleegd. Hen werd 
gevraagd aan welke ondersteuning en activiteiten ze behoefte 
hebben. In het najaar van 2004 was het document waarin het 
driejarige project beschreven wordt, inclusief begroting en 
dekkingsplan, klaar. Daarmee kon de fondsenwerving van start 
gaan. Dir en SOMVAO zien hierop terug als een spannende 
en intensieve periode die uiteindelijk goede resultaten 
opleverde. De fondsenwerving verliep succesvol. Verschillende 
subsidiegevers toonden zich bereid om het project financieel 
te ondersteunen. In het voorjaar van 2005 kon het project 
daadwerkelijk van start gaan.
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aandachtspunten		
totstandkoming
·	 Voldoende	tijd:	Neem	ruim	voldoende	de	tijd	om	plannen	te	

ontwikkelen.	Bij	dit	project	lag	tussen	het	eerste	idee	en	de	
daadwerkelijke	start	ongeveer	een	jaar.	In	die	tijd	heeft	een	
aantal	mensen	een	groot	aantal	uren	aan	de	totstandkoming	
van	het	project	besteed.	Dit	vraagt	dus	een	grote	investering	
en	een	lange	adem.

·	 Voldoende	capaciteit:	Zorg	dat	er	bij	de	uitvoerende	
organisaties	voldoende	deskundigheid	en	ervaring	is		
om	het	project	te	ontwikkelen	en	op	te	schrijven	en	daarna		
de	fondsenwerving	te	realiseren.	

·	 Sterk	partnerschap:	Bij	projecten	die	door	meerdere	
organisaties	uitgevoerd	worden	is	het	belangrijk	om	
al	van	te	voren	afspraken	te	maken	over	verdeling	van	
verantwoordelijk-heden	en	taken.	Onderzoek	daarbij	ook	
of	de	verwachtingen	t.a.v.	het	project	en	de	verdeling	van	
subsidie	overeenstemmen.	Hiermee	voorkom	je	mogelijke	
conflicten.

·	 Leer	van	anderen	en	raadpleeg	degenen	waarvoor	het	project	
bestemd	is.



Legesse is in 1982 uit Ethiopië naar 
Nederland gevlucht. Vrienden die al 
eerder naar Nederland gegaan waren 
hielpen hem bij het aanvragen van een 
beurs bij de Stichting voor Vluchteling-
Studenten UAF. In 1984 is Legesse 
begonnen met een studie psychologie. 
Hij deelde de collegebanken met 
Nederlandse jongeren die net van het 
VWO kwamen. Legesse was ouder en 
had al veel meegemaakt omdat hij 
politiek actief was geweest in Ethiopië. 
In 1990 is hij afgestudeerd. Nadat hij 
vrijwilligers-werk is gaan doen bij 
Vluchtelingenwerk Amsterdam vond 
hij al snel betaald werk o.a. bij het 
detentiecentrum Jongerenopvang in 
Asterdam en bij de Stichting Parlan in  
Alkmaar die AMA’s begeleid. Vrij snel  
na zijn aankomst in Nederland is 
Legesse zich actief in gaan zetten 
voor de Ethiopische gemeenschap. 
Legesse was één van de oprichters van 
Stichting Dir in 2000. Toen duidelijk 
werd dat Bouwen op eigen kunnen 

van start kon gaan is Legesse gevraagd 
om jongerencoach te worden omdat 
hij veel ervaring heeft met het werken 
met jongeren.  Legesse doet het werk 
met veel plezier. Hij is trots op het 
doorzettingsvermogen van de jongeren 
en ziet dat een aantal van hen echt een 
sleutelrol is gaan vervullen. Ze voelen 
zich verantwoordelijk voor het project 
en zetten zich in voor andere jongeren. 
Legesse ziet dat het in het algemeen 
goed gaat met de jongeren die deel 
nemen aan het project. Ethiopische 
jongeren volgen steeds vaker een 
HAVO of VWO opleiding en stromen 
dan door naar universiteit of HBO. 
Ze voelen zich thuis in Nederland. 
De droom van Legesse is dat er in de 
toekomst jongeren uit andere culturen 
deel kunnen nemen aan het project, 
bijvoorbeeld uit Eritrea, Sudan, Burundi 
en Rwanda. Door het project kunnen de 
jongeren elkaar leren kennen en kunnen 
verschillen overbrugd worden.

Legesse	Tujo:	coach	Stichting	Dir

“Bouwen op eigen kunnen biedt een vertrouwde omgeving 
waarin de jongere zich  kan ontwikkelen maar staat ook open 
voor de buitenwereld”
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“We hadden elkaar dus gevonden. Dir en SOMVAO wilden  
samen een jongerenproject uit gaan voeren. We zijn eerst onze 
uitgangspunten op een rijtje gaan zetten en hebben keuzes 
gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de doelgroep”, herinnert 
Legesse Tujo zich. 
 

· Uitgangspunt 1  Elke jongeren heeft talent
Met de keuze voor de naam Bouwen op eigen kunnen benadruk-
ken Dir en SOMVAO het potentieel van de jongeren. De jongeren 
worden niet als probleem gezien. Elke jongere heeft talenten. 
Via het project leren de jongeren die talenten te ontdekken en 
te benutten.

· Uitgangspunt 2  Het project is een combinatie van individuele 
begeleiding en groepsactiviteiten

Dir en SOMVAO besloten dat het project een combinatie zou 
zijn van individuele begeleiding (coaching) en deelname aan 
groepsactiviteiten. Uitgangspunt is dat iedere jongere gekop-
peld wordt aan een coach die op kan treden als vertrouwens-
persoon en ondersteuning kan bieden bij individuele vragen.  
De persoonlijke ontwikkeling van de jongere staat hierbij 
centraal. Daarnaast merkten de organisaties dat de jongeren 
behoefte hebben om om te gaan met leeftijdgenoten en om 
samen leuke dingen te doen. Door de groepsactiviteiten hebben 
de jongeren het gevoel dat ze deel uitmaken van een gemeen-
schap en dat ze ergens bij horen. Door deze activiteiten leren 
ze ook de Nederlandse samenleving beter kennen. Ze komen 
op nieuwe plekken, krijgen nieuwe ervaringen en leren mensen 
kennen die ze anders niet zouden ontmoeten. 

Verder kunnen de jongeren ook veel van elkaar leren. Jongeren 
dienen als voorbeeld voor elkaar.

· Uitgangpunt 3  We werken preventief
De organisaties bepaalden dat het een preventief project moest 
zijn. Gericht op jongeren die net een extra steuntje in de rug 
nodig hebben bij het duidelijk krijgen en het bereiken van hun 
doelen met betrekking tot school, werk en toekomst. Jongeren 
die het slechte pad op zijn gegaan komen niet in aanmerking. 
De reden hiervoor is dat Dir en SOMVAO niet de capaciteiten 
hebben om deze jongeren te begeleiden. Ook zouden deze 
jongeren een negatief effect kunnen hebben op de andere 
deelnemers.

· Uitgangspunt 4  Brug tussen het land van herkomst en  
Nederland

Het project heeft als doel om de brug te slaan tussen de cultuur 
van het land van herkomst en de Nederlandse samenleving. 
Daarom zijn de coaches afkomstig uit de eigen gemeenschap en 
worden de ouders nadrukkelijk bij het project betrokken.
De coaches uit de eigen gemeenschap kennen de achtergrond 
en de cultuur van de jongeren. Ze hebben de problemen 
waarmee de jongeren worstelen vaak zelf aan den lijve onder-
vonden.  Een deel van de problemen komt voort uit onbegrip 
tussen ouders en jongeren. De coaches kunnen optreden als 
bemiddelaar doordat ze zowel de taal van de ouders als van de 
jongeren spreken. 
De coach neemt daarnaast ook actief deel aan de Nederlandse 
samenleving en kan de jongere ook daarin begeleiden en de 
weg wijzen. De toekomst van de jongere ligt in Nederland. Door 
het project leert de jongere meer aspecten van de Nederlandse 
samenleving kennen.

Bouwen	op	eigen	kunnen

2.	De	uitgangspunten



· Uitgangspunt 5  De jongeren participeren actief
Bouwen op eigen kunnen is een project ván de jongeren.  
De jongeren hebben inspraak bij de keuze van de activiteiten 
en zijn betrokken bij de organisatie hiervan. Ze kunnen zelf 
initiatieven nemen. Als ze dat niet doen, heeft het project hen 
veel minder te bieden. Jongeren die al enige tijd bij het project 
betrokken zijn helpen en ondersteunen de nieuwe deelnemers. 
Eén van de jongens zegt: “we praten veel met elkaar en houden 
elkaar in de gaten. Als ik merk dat het met een andere jongen 
niet goed gaat, vraag ik wat er aan de hand is en probeer ik hem 
te helpen”. 

· Uitgangspunt 6  Jongeren afkomstig uit verschillende landen 
komen met elkaar in contact

Ethiopië en Somalië zijn in conflict met elkaar. Door het project 
leren Ethiopische en Somalische jongeren in Nederland elkaar 
kennen en zien ze elkaar niet als vijanden. Dir en SOMVAO wil-
len hiermee ook het belang en de mogelijkheden van samen-
werking tussen verschillende zelforganisaties aantonen. In het 
project is daarom ook aandacht voor overdracht van kennis naar 
andere migrantenorganisaties en Nederlandse instellingen. Aan 
een aantal activiteiten is ook deelgenomen door Nederlandse 
jongeren.
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uitgangspunten		
van het project
·	 combinatie	van	individuele	begeleiding	en		

groepsactiviteiten

·	 preventie,	een	extra	steuntje	in	de	rug

·	 bouwen	op	eigen	kunnen:	centraal	staan	de		
mogelijkheden	van	de	jongeren

·	 begeleiding	vanuit	de	eigen	gemeenschap	met	een		
open	blik	naar	de	buitenwereld

·	 deskundige	en	betrokken	coaches	vanuit	de	eigen		
gemeenschap

·	 het	project	sluit	aan	bij	de	wensen	en	behoeften	van		
de	jongeren,	de	activiteiten	zijn	zowel	leerzaam	als	leuk

·	 de	jongeren	dragen	zelf	verantwoordelijkheid	voor	het	
project

·	 jongeren	die	al	langer	aan	het	project	deelnemen	geven	op	
hun	beurt	weer	ondersteuning	aan	nieuwe	deelnemers

·	 het	project	richt	zich	ook	op	ouders	en	leraren

·	 jongeren	vanuit	verschillende	culturen	worden	met	elkaar	
in	contact	gebracht

·	 overdracht	van	opgedane	kennis	en	ervaring	naar		
anderen	is	één		van	de	doelstellingen



Stichting	Dir
Stichting Dir is een zelforganisatie van Ethiopiërs in Amsterdam. Dir is in november 
2000 opgericht door een groep Ethiopiërs die de positie van landgenoten in 
Nederland wilde verbeteren. In het Amhaars, de nationale taal van Ethiopië, 
betekent Dir een dunne draad. Dit verwijst naar het Ethiopische gezegde dat vele 
dunne draden samen een leeuw kunnen vastbinden. Dit is precies wat de stichting 
voor ogen heeft; de krachten bundelen om de positie van Ethiopiërs in Nederland 
te verbeteren. Specifieke aandacht gaat uit naar vrouwen en jongeren. Dir is er in 
geslaagd om een aantal sociale ondernemingen op te richten. Een goed voorbeeld 
is de koffiewinkel Buna Bet in de van Woustraat in Amsterdam. Dir is ook actief op 
het gebied van ontwikkelingssamenwerking en voert veel projecten in Ethiopië uit.

SOMVAO
De Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (SOMVAO) is een 
zelforganisatie ten behoeve van de Somalische gemeenschap in Amsterdam en 
omgeving. SOMVAO is in 1993 opgericht, toen de vluchtelingenstroom uit Somalië 
op zijn hoogtepunt was. De vereniging is vooral gericht op het verlenen van hulp 
en diensten op juridisch, maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied. SOMVAO 
beschikt in Amsterdam Noord over een goede kantoorlocatie, voorzien van een 
grote ruimte voor sociale en culturele activiteiten en twee leslokalen. Wekelijks 
komen hier enkele honderden Somaliërs om elkaar te ontmoeten, samen te bidden, 
deel te nemen aan taalles, computerles of voorlichtingsbijeenkomsten. 

De	samenwerking	tussen	Dir	en	SOMVAO
Sinds 2003 werken Stichting Dir en SOMVAO intensief samen. Dit ondanks het 
verschil in taal en religie en de geschiedenis van vijandelijkheden tussen Ethiopië 
en Somalië. In Nederland blijken vluchtelingen uit de beide landen vooral veel 
gemeen te hebben. Het gaat om relatief kleine groepen en daarom minder 
zichtbaar dan bijvoorbeeld Turken of Marokkanen. Een goed voorbeeld van 
samenwerking is het project Tesfa Himilo. (Tesfa betekent hoop in het Amhaars 
en Himilo betekent toekomst in het Somalisch). Dit project is gericht op sociale 
activering en werkgelegenheid voor Ethiopiërs en Somaliërs.
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de projectbeschrijving

Doelstelling
Het doel van Bouwen op eigen kunnen is om per jaar veertig 
jongeren uit de Somalische en Ethiopische gemeenschap 
te begeleiden bij het ontwikkelen en de uitvoering van een 
toekomstplan. In drie jaar tijden zullen ongeveer 120 jongeren 
betrokken raken. Ze worden geholpen bij de zoektocht naar hun 
doel in hun leven en hun plek in de samenleving. De jongeren 
leren om zelfstandig te worden en hun verantwoordelijkheid te 
nemen.

De	activiteiten
Het project bestaat uit vijf verschillende onderdelen:
·	 Coaching: het individuele contact tussen jongere en coach: 

elke jongere wordt gekoppeld aan een coach. De jongere 
geeft aan waar hij hulp nodig heeft. Dit kan liggen op het 
gebied van school, beroepskeuze, werk, relaties met anderen.

·	 Groepsactiviteiten:	de jongeren kunnen deelnemen aan 
cursussen, themabijeenkomsten, huiswerkbegeleiding en 
culturele, ontspannende en sportactiviteiten. 

·	 Informele	ontmoeting	tussen	de	jongeren	in	een	eigen	
ruimte: de jongeren kunnen bij elkaar komen om te praten, 
om zich te ontspannen en om ideeën uit te wisselen en om 
elkaar te helpen bij bijvoorbeeld huiswerk. De ruimte kan ook 
gebruikt worden voor bijeenkomsten en voor feestjes

·	 Overdracht	van		kennis	en	ervaring	naar	anderen: regelmatig 
worden er bijeenkomsten georganiseerd voor ouders, andere 
zelforganisaties, hulpverlenende instellingen over het project 
en thema’s die gaan over integratie van jongeren met een 
vluchtelingenachtergrond in Nederland. 

·	 De	ontwikkeling	van	een	overdraagbaar	model:	de ervaring 
die opgedaan wordt met het project wordt vastgelegd en  
gedeeld met anderen door het maken van een boekje en 
tijdens een presentatie.

De	jongeren
Het project richt zich specifiek op Ethiopische en Somalische 
jongeren, zowel jongens als meisjes, tussen 14 en 25 jaar die in 
Amsterdam en omgeving wonen. De deelname is vrijwillig. De 
jongere geeft zelf aan welke ondersteuning hij of zij verwacht 
en waarbij hulp nodig is. Dit kan gaan om school, studiekeuze, 
problemen thuis, zoeken naar stage of werk. Er wordt gestreefd 
naar een diverse groep die bestaat uit jongeren die langer 
of korter in Nederland wonen. Ook AMA’s (vluchtelingen die 
minderjarig zijn en zonder ouders of toegewezen voogd naar 
Nederland vluchten en asiel aanvragen) zijn welkom.
De jongste groep deelnemers zal vooral geholpen worden 
met het behalen van goede schoolresultaten en de keuze voor 
vervolgopleiding. Iets oudere deelnemers worden geholpen bij 
het vinden van stageplaatsen en bij beroepskeuze. De oudste 
deelnemers worden begeleid bij het vinden van werk. Daarnaast 
is er veel aandacht voor de relatie met anderen, zelfvertrouwen 
en discipline en het vinden van de eigen identiteit en plek in de 
samenleving. 

De	coaches
De coach motiveert en ondersteunt de jongere. De coach is 
vertrouwenspersoon, kennisbron en bemiddelaar. De coach 
neemt geen taken over van ouders of docenten en werkt aan-
vullend op de reguliere begeleidingssystemen in het onderwijs 
en de jeugdzorg. Coaches zijn geen hulpverleners. De coaches 
zijn afkomstig uit de Somalische of Ethiopische gemeenschap. 
Zowel Dir als SOMVAO selecteren vrouwelijke en mannelijke 
coaches. In de teams zit werkervaring op het gebied van psy-
chologie, maatschappelijk werk en pedagogiek. Coaches hebben 
een voorbeeldfunctie en zijn maatschappelijk succesvol. Ze zijn 
pragmatisch ingesteld, kunnen luisteren, analyseren, adviseren 
en begeleiden. De coaches hebben een goede beheersing van de 
Nederlandse taal. De coaches hebben humor en vinden het leuk 
om met jongeren te werken.



Hulp bij studiekeuze

Het komt regelmatig voor dat de jongere hulp nodig heeft bij het maken van de 
studiekeuze. Abdikarim Mohamud, een van de coaches bij SOMVAO vertelt dat 
jongeren vaak niet goed weten wat een bepaald beroep inhoudt. Hij geeft het 
voorbeeld van een jongen die een opleiding voor toerisme en horeca volgde. Toen hij 
stage liep kwam  hij er achter dat hij alcohol moest schenken. De jongen kwam 
daardoor in conflict met zijn geloof. Een soortgelijk probleem overkwam een meisje 
dat in de zorg wil gaan werken. Ze moest daarvoor stage in een bejaardentehuis 
lopen en moest daar ook mannen verzorgen en wassen. Het meisje wilde bijna 
met haar opleiding stoppen. Abdikarim heeft er voor gezorgd dat ze stage bij een 
kinderdagverblijf kon doen. Daarnaast zijn ze gaan bekijken welke richting het meisje 
uiteindelijk zou gaan kiezen. De keuze is gevallen op doktersassistent.

Abdikarim zorgt er nu voor dat jongeren al eerder na gaan denken over hun 
studiekeuze. Tijdens de themaweekenden en bijeenkomsten gaat het vaak over 
studiekeuze. Er wordt dan iemand uitgenodigd die vertelt hoe je een keuze kan maken 
en hoe je kan achterhalen wat een bepaald beroep inhoudt. Ook komen er mensen 
uit de eigen gemeenschap die vertellen hoe zij hun keuze gemaakt hebben en die meer 
vertellen over het beroep dat ze uitoefenen. Tijdens de bijeenkomsten met ouders 
gaat het ook vaak over school- en beroepskeuze. 
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Projectcoördinator
Het project wordt gecoördineerd door de  projectcoördinator. 
De coördinator zorgt voor de bekendmaking van en voorlichting 
over het project en voor werving, selectie en training van 
de coaches. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de 
verslaglegging van het project en de verantwoording naar de 
subsidiegevers. De coördinator bewaakt de planning en het 
budget. 

Verwachte	resultaten
Elk jaar worden ongeveer twintig Somalische en twintig 
Ethiopische jongeren begeleid. Het project is succesvol 
als 60 tot 70% hiervan goed functioneert op school, een 
startkwalificatie haalt of werk vindt. 80% voelt zich meer 
betrokken bij de Nederlandse samenleving: ze nemen deel aan 
cursussen en sportactiviteiten, zijn geïnteresseerd in politiek 
en maatschappij en hebben meer contact met Nederlanders. 
De jongeren met taalachterstand hebben taallessen gevolgd. 
Een kwart van de jongeren organiseert zelf activiteiten in het 
kader van het project en speelt een rol bij de begeleiding van 
jongeren die zich nieuw aanmelden. Twee keer per jaar worden 
bijeenkomsten georganiseerd om het project te presenteren en 
om met anderen te praten over het begeleiden van jongeren 
met een vluchtelingenachtergrond. Na afloop van het project 
verschijnt een handleiding waardoor de ervaringen die met het 
project zijn opgedaan overgedragen worden.



Abdikarim woont nu zeven jaar in 
Nederland. Hij is 27 jaar. Zodra hij in 
Nederland aankwam heeft hij asiel 
aangevraagd. Hij had het geluk dat 
zijn broer al hier woonde. Abdikarim 
mocht bij hem intrekken. Zijn broer 
heeft hem veel advies gegeven en 
hem gestimuleerd om door te zetten, 
ook toen het nog onduidelijk was of 
Abdikarim een verblijfsvergunning zou 
krijgen. Hij is zijn broer hiervoor erg 
dankbaar. Abdikarim heeft eerst de 
taal- en schakelklas gevolgd. Dat was 
heel intensief. Tijdens dit jaar kreeg 
hij te horen dat hij niet in Nederland 
mocht blijven. Toch heeft hij een 
beurs aangevraagd bij de UAF en is 
hij informatica gaan studeren aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Later 
is alsnog positief besloten over de 
asielaanvraag van Abdikarim. Hij is in 
2007 als ingenieur afgestudeerd en 
heeft nu een betaalde baan. 
In 2004 ging Abdikarim voor het 
eerst naar een bijeenkomst van 
SOMVAO. Hij leerde er  veel mensen 
kennen. Al snel werd hij gevraagd om 

huiswerkbegeleiding te geven. Hij 
geeft wiskundeles, Somalische taal- en 
koranlessen. Abdikarim werkt graag 
met jongeren, hij wil ze graag iets 
leren. In 2005 werd hij gevraagd om als 
coach actief te worden in het project 
Bouwen op eigen kunnen. Eerst heeft 
hij trainingen gekregen waarin hij 
leerde hoe je omgaat met kinderen in 
de puberleeftijd. Hoe voer je gesprekken 
met ze en met hun ouders, hoe ga je 
om met groepen? Daarnaast heeft hij 
veel geleerd van de vrouwelijke coach bij 
SOMVAO die maatschappelijk werkster is.
Abdikarim merkt dat een deel van de 
jongeren weinig succesvolle voorbeelden 
in hun omgeving ziet van Somaliërs die 
zich goed redden in Nederland. Sommige 
jongeren zien daarom niet in waarom 
ze zich in zouden zetten, ze zijn negatief 
over hun toekomst in Nederland. 
Abdikarim vindt het belangrijk om 
deze jongeren te overtuigen dat ze wel 
kansen en mogelijkheden hebben. Hij is 
er trots op dat hij met dit project hieraan 
een bijdrage kan leveren.

Abdikarim	Mohamud:	coach	SOMVAO

“Als coach schakel je tussen jongere, ouders en school. Je draagt bij 
aan begrip voor elkaar”
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Na de sollicitatieronde, waarbij vier coaches geworven zijn, is 
door de projectcoördinator een voorbereidingstraining voor de 
coaches georganiseerd. Hier konden de coaches elkaar en het 
project leren kennen. Tijdens de training zijn de uitgangspunten 
van de aanpak uitgelegd, de principes van coaching (sturing 
op zelfsturing) en de verschillende fasen van coaching. 
Daarnaast is aandacht besteed aan de samenwerking met 
jongereninstanties, ouders en leraren. Gesproken is over de rol 
en verantwoordelijkheden van de coach. Wat doet een coach 
wel en wat niet. Hoe stelt een coach grenzen?  
Afgesproken is dat de coaches elkaar regelmatig zullen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en een bepaald 
onderwerp verder uit te diepen. Tijdens deze bijeenkomsten 
is stil gestaan bij onderwerpen als: het organiseren van 
activiteiten voor jongeren, het stimuleren van jongeren om 
verantwoordelijkheid te nemen voor het project, het werven van 
vrijwilligers en rolmodellen, het begeleiden van groepen.

De werving van de jongeren vond ook plaats door middel van 
de radioprogramma’s, de websites en door aan iedereen die 
bij Stichting Dir en SOMVAO betrokken is, te vertellen over het 
project. Daarnaast vonden er vier voorlichtingsbijeenkomsten 
plaats waarvoor zowel ouders als jongeren uitgenodigd werden. 
Deze bijeenkomsten waren ook bedoeld om toestemming 
van de ouders te krijgen. In het begin waren sommige ouders 
sceptisch over de coaching. Ze vroegen zich af waarom hun 
kinderen deze extra steun nodig hadden. Investering in de 
relatie met de ouders was daarom belangrijk.
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Van	start:	bekendmaking	van	het	project	en	werving	
en	selectie	van	coaches	en	deelnemers.

“Stichting Dir en SOMVAO gaan gezamenlijk een jongeren-
project uitvoeren. We zoeken coaches en deelnemers”. Dit is heel 
beknopt de boodschap waarmee het project van start ging.  
De praktijk is natuurlijk complexer. Zodra bekend is dat er 
genoeg subsidie is om het project uit te voeren is de werving 
van de coaches van start gegaan. Via de radioprogramma’s, het 
netwerk en de websites van beide organisaties is de vacature 
bekend gemaakt met het volgende profiel:
·	 Een persoon met een Somalische of Ethiopische achtergrond
·	 Hij/zij kan goed opschieten met jongeren
·	 Heeft een sociale achtergrond, een afgeronde HBO of WO 

studie
·	 Werkervaring op het gebied van psychologie, maatschappelijk 

werk of pedagogiek
·	 Weet goed de weg naar jeugdinstanties, scholen, 
 de gemeente, werk en andere betrokken partijen
·	 Goede beheersing van de Nederlandse taal  

(spreken en schrijven)
·	 Om te voorkomen dat geslacht een obstakel wordt voor de 

jongeren om open te praten, zoeken we in ieder geval een 
Somalische vrouw en man en een Ethiopische vrouw en man.

Bouwen	op	eigen	kunnen

3.	In	de	praktijk



Onder de Somalische jongeren was meteen veel belangstelling. 
De Ethiopische jongeren bleken terughoudender. Daarom is er 
voor hen eerst begonnen met laagdrempelige inloopbijeen-
komsten waarbij ze de coaches konden spreken en meer over 
het project konden horen. Ethiopische jongeren die zich daarna 
aanmelden benaderden op hun beurt weer andere jongeren. 
Mond tot mond reclame werkt het beste voor deze doelgroep. 
Nadat jongeren zich aangemeld hadden vonden de intake-
gesprekken plaats. Bij de aanmelding werd gekeken of de 
jongere voldoet aan het profiel van de doelgroep en of de 
jongere gemotiveerd is om deel te nemen. Vervolgens werd 
contact gezocht met de ouders of verzorgers. Het project ging 
van start met 21 Somalische en 20 Ethiopische jongeren. Elk jaar 
zijn er nieuwe jongeren geworven. Omdat een aantal jongeren 
meerdere jaren betrokken is gebleven bij het project is de 
omvang van de groep gegroeid. Het aantal meisjes en jongens 
is steeds ongeveer gelijk geweest. De gemiddelde leeftijd van de 
jongeren was 18 jaar. De grootste groep deelnemers volgde een 
VMBO opleiding.
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tips	met betrekking tot  
de opstartfase
·	 Neem	de	tijd	voor	de	werving	en	de	selectie	van	de	coaches.	

Maak	eerst	een	profiel	en	zorg	dat	de	coaches	elkaar	
aanvullen	qua	kennis	en	ervaring.

·	 Neem	de	tijd	voor	het	inwerken	en	trainen	van	de	coaches.	
Zorg	ervoor	dat	de	coaches	het	project	echt	goed	in	de	
vingers	krijgen.

·	 Maak	afspraken	met	de	coaches	over	training	en	
terugkoppeling	van	informatie	en	organiseer	bijeenkomsten	
waarop	ervaring	uitgewisseld	kan	worden.

·	 Neem	de	tijd	voor	de	werving	en	de	aanmelding	van	de	
jongeren.	Realiseer	je	dat	deze	doelgroep	vooral	via	
mondelinge	informatie	geworven	wordt.

·	 Geef	voorlichting	aan	zowel	ouders	als	jongeren.

·	 Zorg	dat	de	ouders/verzorgers	instemmen	met	het	feit	dat	
hun	kind	mee	gaat	doen	aan	het	project.

·	 Toets	elke	potentiële	deelnemer	aan	het	profiel	van	de	
doelgroep.

·	 Check	goed	of	de	deelnemers	gemotiveerd	zijn.

·	 Let	op	de	samenstelling	van	de	groep.	Zorg	dat	er	ongeveer	
evenveel	jongens	als	meisjes	deelnemen	van	verschillende	
leeftijden.

Relatie ouders – kinderen:

De ouders zijn opgegroeid in het land van herkomst. Ze wonen nu in Nederland maar 
spreken de taal vaak slecht, zijn werkloos of hebben een baan met een lage status 
en hebben weinig contact met de Nederlandse samenleving. Daardoor hebben ze weinig 
grip op de opvoeding van hun kinderen en weten ze vaak niet hoe ze hun kinderen 
moeten helpen. Dit geeft veel onzekerheid. De jongeren op hun beurt vertellen weinig 
thuis en luisteren niet haar hun ouders. Tijdens gesprekken en bijeenkomsten  
zorgen de coaches ervoor dat ouders en jongeren meer inzicht krijgen in elkaars  
situatie. De jongeren zien dat hun ouders hun wel willen helpen maar vaak niet 
weten hoe ze dat moeten doen. De ouders leren om beter te praten over het leven  
en de keuzes van hun kinderen.



De	activiteiten

· Coaching
Het coachingstraject start met een intakegesprek. Het doel van 
het intakegesprek is om een beeld te krijgen van de jongere t.a.v. 
opleiding, leefsituatie, zelfvertrouwen, zicht op eigen kansen en 
mogelijkheden, vragen en behoeften t.a.v. coaching.
Na de intakegesprekken heeft de koppeling tussen coaches en 
jongeren plaats. Daarbij is gelet op de interesses van de jongere, 
de hulpvraag die de jongere heeft en met name bij SOMVAO 
speelt het geslacht van de jongeren een rol. Het voorstellen van 
de jongeren aan de coaches is gebeurd tijdens een bijeenkomst 
waarop de coaches zich op een open en leuke manier 
presenteerde. De sfeer was ontspannen waardoor de coaches en 
jongeren makkelijk met elkaar in gesprek raakten.
Na deze kennismakingsbijeenkomst is de daadwerkelijke 
coaching van start gegaan. In het begin bleek het soms lastig 
om afspraken te maken met jongeren. In sommige gevallen 
lag dat aan de jongeren zelf (ze namen hun telefoon niet op of 
vergaten een afspraak), maar ook aan ouders die vergaten door 
te geven dat de coach gebeld had. In de loop van het traject is dit 
verbeterd toen de jongere meer vertrouwd raakte met de coach 
en de positieve effecten merkten.

In principe duurt het coachingstraject een jaar. Zeker in de 
beginfase is het contact intensief. Ongeveer één keer in de twee 
weken vindt er een gesprek plaats. Tussendoor is er vaak ook nog 
telefonisch contact. Afgesproken is dat de jongere altijd naar 
de coach mag bellen. Allereerst is vastgelegd wat de jongere 
van de coaching verwacht. Waar dient aan gewerkt worden en 
hoe kan dit zichtbaar gemaakt worden? Vragen van de jongeren 
hebben vaak betrekking op begeleiding t.a.v. school, hulp bij 
studie- en beroepskeuze, relatie met ouders, relatie met leraren, 
hulp bij het maken van keuzes, functioneren in een groep, 
toename van zelfvertrouwen. Daarna zijn afspraken gemaakt 
welke acties ondernomen gaan worden. Voorbeelden zijn: 

huiswerkbegeleiding, bemiddeling tussen ouders en jongere, 
of jongere en school, hulp bij het zoeken van een stageplaats, 
oplossen van een specifiek probleem zoals schulden. De coach 
heeft contact gezocht met de mentor op school en met de ouders 
of verzorgenden en hen aangemoedigd om zelf contact op te 
nemen als daartoe aanleiding is. De coach houdt steeds goed 
in de gaten of afspraken en voornemens tijdig gerealiseerd zijn. 
De coach zorgt er voor dat de jongere goed zicht houdt op de 
voortgang. Hierdoor weet de jongere wat goed gaat en wanneer 
er nog een tandje bij moet.
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tips	met betrekking tot coaching
·	 Zorg	voor	een	goede	intake.	Breng		de	mogelijkheden,	kansen,	vragen	en	problemen	

van	de	jongere	helder	in	beeld.

·	 Zorg	voor	een	goede	koppeling	tussen	coaches	en	jongeren.	Laat	beide	partijen	
bevestigen	dat	ze	vertrouwen	in	elkaar	hebben	en	zich	in	zullen	zetten	om	goed	
samen	te		werken.	Maak	afspraken	over	de	frequentie	van	de	gesprekken	en		
telefonisch	contact.

·	 Leg	de	afspraken	m.b.t.	het	coachingstraject	schriftelijk	vast.	Zet	op	papier	wat	de	
doelstelling	is	m.b.t.	de	begeleiding,	welke	acties	ondernomen	zullen	worden	en	
naar	welk	resultaat	toegewerkt	wordt.	Doe	dit	zo	concreet	mogelijk.

·	 Spreek	goed	af	welke	acties	door	de	jongere	en	welke	door	de	coach	ondernomen	
zullen	worden.

·	 Maak	afspraken	wanneer	en	op	welke	manier	ouders	en	leraren	eventueel		
benaderd	zullen	worden.

·	 Let	er	zeker	in	het	begin	goed	op	dat	de	jongere	zich	aan	de	afspraken	houdt.

·	 Coaching	gaat	niet	alleen	over	het	oplossen	van	problemen.	Het	gaat	ook	over	wat	
goed	gaat,	gedeelde	interesses,	het	verwoorden	van	ambities.	

·	 Peil	regelmatig	hoe	het	staat	met	de	voortgang	van	het	behalen	van	de	doelen.		
Leg	dit	ook	schriftelijk	vast	en	maak	de	jongere	hier	bewust	van.

·	 Evalueer	het	coachingstraject	halverwege	en	aan	het	einde	van	het	jaar.



· groepsactiviteiten
Essentieel onderdeel van Bouwen op eigen kunnen zijn de 
groepsactiviteiten. Dit zijn themabijeenkomsten, thema- 
weekenden, sportactiviteiten, cursussen, huiswerkbegeleiding 
en ontspannende activiteiten zoals uitstapjes en feesten. 
De jongeren bepalen gezamenlijk de thema’s voor de  
bijeenkomsten en de weekenden en nemen zoveel mogelijk  
de organisatie van de activiteit in eigen hand. Een groepje 
actieve deelnemers vormt de jongerenadviesraad. Zij vervullen 
een leidersrol. De projectcoördinator en de coaches letten er op 
dat de activiteiten naast leuk ook leerzaam zijn. 

· themabijeenkomsten
Per bijeenkomst wordt een onderwerp behandeld dat de 
jongeren bezig houdt. Tijdens een brainstormsessie wordt het 
thema gekozen. Daarna wordt een gastspreker uitgenodigd om 
een presentatie te geven. Ook wordt er op gelet dat de jongeren 
actief aan de bijeenkomst deel kunnen nemen.

Voorbeelden van themabijeenkomsten die plaats vonden zijn: 
a. Stage zoeken en discriminatie: 
Aanwezig waren gastsprekers van het Meldpunt Discriminatie 
en van het Jongerenloket van DWI. Allereerst werd de 
workshop ‘Discriminatie: check jezelf’ gegeven. Volgens de 
projectcoördinator reageerden de deelnemers enthousiast 
op het materiaal en deden ze actief mee aan de discussie 
over vooroordelen. Het gesprek ging over de vraag wanneer 
en waarom je je gediscrimineerd voelt en hoe je daarop kan 
reageren. De jongeren kregen informatie hoe ze officieel 
melding kunnen doen van discriminatie.
Daarna volgde een workshop over banen en stages. De centrale 
vraag was: Hoe presenteer je jezelf tijdens een sollicitatie?  
36 jongeren hebben deelgenomen aan de bijeenkomst. Naast 
jongeren van Dir en SOMVAO zijn ook jongeren van de Angolese 
jongerenorganisatie JAN uitgenodigd.

b. Verslaving
Jongeren komen steeds eerder met drugs in aanraking. In 
samenwerking met de GGD en Jellinek (centrum voor hulp en 
voorlichting over verslaving) is een workshop gehouden om 
de jongeren voorlichting te geven over de effecten van met 
name soft- en harddrugs. Middels een test, quiz en een aantal 
stellingen over alcohol en soft drugs werden de jongeren 
gestimuleerd om actief deel te nemen. In het begin was dit niet 
gemakkelijk omdat ze nog nooit eerder in een groep over dit 
onderwerp gesproken hebben. Later kwamen ze los en stelden 
vragen. De jongeren gaven aan dat ze veel van de bijeenkomst 
geleerd hebben. Deze bijeenkomst heeft ze aan het denken 
gezet.

c. Politie
Een Turkse agent uit de regio Gooi- en Vechtstreek heeft een 
voorlichtingsbijeenkomst  gegeven over de politieacademie en 
vertelt hoe de politie in het algemeen werkt. Voor de jongeren 
was dit een goede gelegenheid om meer te leren over de politie 
en veel vragen te stellen aan een politieagent.

d. Maatschappelijke participatie
Tijdens deze bijeenkomst ging het over actief deelnemen aan 
de Nederlandse samenleving en het opzetten van een eigen 
project. Een van de jongere zegt over deze bijeenkomst: “Het is  
duidelijk geworden dat we zelf initiatief moeten nemen als we 
iets willen bereiken en niet altijd op anderen moeten wachten”.

e. Seksualiteit en intimiteit 
Stichting Pharos  (kenniscentrum voor vluchtelingen en gezond-
heid) heeft voorlichting geven over seks en intimiteit. Hierbij 
is onder andere aandacht besteed aan de consequenties van 
onveilig vrijen. Dit sloot goed aan bij een eerder bijeenkomst bij 
de GGD die ging over seksueel overdraagbare aandoeningen en 
hiv/aids.
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Mohamed is 5 jaar geleden naar Neder-
land gekomen. Zijn vader was al hier. 
Het begin was heel lastig. Mohamed 
moest erg wennen. Het verschil tussen 
Somalië en Nederland was erg groot en 
Mohamed sprak de taal niet. Nu gaat 
het een stuk beter met hem. Hij volgt 
nu MBO techniek op niveau 2. Hierna 
wil hij niveau 3 gaan doen. Mohamed 
wil graag vliegtuigmonteur worden. 
SOMVAO en het project Bouwen op 
eigen kunnen zijn heel belangrijk voor 
Mohamed. Hij heeft hier veel geleerd 
en veel andere jongeren leren kennen. 
Mohamed merkt dat ze in elkaar  
geïnteresseerd zijn en elkaar kunnen 
helpen. Mohamed neemt vooral deel 
aan de groepsactiviteiten. Hij vertelt 
over de bijeenkomst met politieke par-
tijen. Mohamed verwachtte daar niet 
veel van. Maar het bleek erg leuk te zijn 
omdat ze zelf actief met elkaar in debat 

mochten gaan. Het is ook belangrijk  
dat ouders bij het project worden  
betrokken, vindt hij. Mohamed vindt 
het leuk dat hij door het project  
Ethiopische jongeren heeft leren ken-
nen. Hier in Nederland blijken ze het 
goed met elkaar te kunnen vinden.  
Misschien kunnen ze in de toekomst 
wel een bijdrage leveren aan het oplos-
sen van de problemen tussen Somalie 
en Ethiopië, zegt hij. Hij heeft minder 
behoefte aan de individuele begeleiding 
omdat hij een oom heeft die goed de 
weg weet in Nederland. Die heeft  
hem bijvoorbeeld geholpen bij zijn 
studiekeuze. Mohamed houdt erg veel 
van voetballen. Omdat het in de zaal die 
SOMVAO huurt om te zaalvoetballen 
vaak heel vol is, heeft Mohamed nu een 
zaaltje in Zaandam geregeld. Zo zorgt 
hij ervoor dat meer jongeren samen 
kunnen sporten.

Mohamed	Khalifmusse

“Door het project heb ik veel andere jongeren leren kennen. We 
zijn echt vrienden geworden. Ik help nu de jongeren die nieuw bij 
het project komen. Als je iemand kan helpen, waarom zou je het 
dan niet doen?”
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· themaweekend
Minstens één keer per jaar wordt een weekend georganiseerd 
met een overnachting. Het weekend is een combinatie van 
binnen- en buitenactiviteiten. Doel is dat de jongeren elkaar 
beter leren kennen en zich echt kunnen verdiepen in bepaalde 
thema’s. Ook vindt er een evaluatie van het project  Bouwen op 
eigen kunnen plaats. De jongeren wordt gevraagd hoe ze vinden 
dat het gaat en welke suggesties ze hebben voor de toekomst.

In 2006 stond het weekend in het teken van politieke participa-
tie. Politici van GroenLinks en de PvdA hebben eerst uitgelegd 
hoe de Nederlandse politiek in elkaar zit. Daarna stond de vraag 
centraal wat de politiek jongeren te bieden heeft. Ten slotte 
is de groep in tweeën gedeeld en is een Lagerhuisdiscussie 
gespeeld. De stellingen waren: “er moeten meer vrouwen in de 
politiek” en “iedereen moet op straat Nederlands spreken”. De 
jongeren hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan de 
discussies. Een van  jongere zegt: “Ik verwachte niet veel van 
deze bijeenkomst, maar het was erg leuk. Het was goed dat 
we niet alleen hoefden te luisteren maar dat we zelf de rol van 
politicus mochten spelen”. 

In maart 2008 vond voor de Somalische jongeren een weekend 
plaats in Lunteren. Het thema van het weekend was beroeps- en 
studiekeuze. Op zondag zijn daarbij ook de ouders aanwezig 
geweest. De ouders hebben vaak andere ideeën over de keuzes 
dan hun kinderen. Vaak schatten ze de mogelijkheden van hun 
kinderen niet goed in omdat ze te weinig kennis hebben over 
het Nederlandse school- en opleidingssysteem. Tijdens het 
weekend konden ouders en jongeren hierover met elkaar in 
gesprek gaan.

· sport
Elke week kunnen de jongeren samen voetballen in de Jan van 
Galenhal in Amsterdam-West. Dit wordt erg door de jongens 
gewaardeerd. Een jongen die bijna altijd van de partij is zegt: 
“Ik voetbal graag en ik vind het fijn om de andere jongens elke 
week te zien. Nu weet ik goed hoe het met de anderen gaat”. 
Teams van Dir en SOMVAO hebben daarnaast deelgenomen  
aan het WK Amsterdam en een eigen voetbaltoernooi voor 
Somalische en Ethiopische jongeren. Ethiopische jongeren  
hebben deelgenomen aan een groot Ethiopisch Europees  
sporttoernooi in Delft. Voor de meisjes was er volleybal, voor  
de jongens voetbal. Daarnaast is in Amstelveen een zaalvoet-
baltoernooi gehouden waar aan ook Nederlandse teams 
deelnamen.

· excursies
Regelmatig worden excursies gehouden. De jongeren komen 
daardoor op plekken waar ze anders niet snel zouden komen. 
Een groep van zestien jongeren heeft een bezoek aan het Anne 
Frankhuis gebracht, ongeveer even veel jongeren namen deel 
aan een stadsexcursie ‘mijn stad Amsterdam’. Ook tijdens de 
weekenden vinden steeds excursies plaats.

· cursussen
De jongeren kunnen o.a. deelnemen aan taalcursussen en com-
puterlessen. Jongeren van SOMVAO hebben een speciale cursus 
gekregen om een eigen website te bouwen. Voor de meisjes is 
een cursus zelfverdediging en empowerment georganiseerd.
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· huiswerkbegeleiding
Iedere week kunnen de jongeren deel nemen aan huiswerk-
begeleiding. Het kan daarbij gaan om het bijspijkeren van 
specifieke vakken maar ook wordt hulp geboden bij het maken 
van opdrachten en werkstukken.
Voor jongeren die behoefte hebben aan speciale begeleiding 
wordt extra bijles geregeld. Een aantal jongeren bleek moeite 
te hebben met wiskunde. Eerst wordt binnen de eigen gemeen-
schap gezocht of iemand kan helpen. Als dit niet lukt wordt de 
jongere aangemeld bij externe studiebegeleiding.

· feest
De jongeren hebben zelf verschillende feesten georganiseerd. 
Voorbeelden zijn het Ethiopisch nieuwjaar en een kerstviering. 
Aan het einde van de Ramadan hebben de jongeren bij SOMVAO 
suikerfeest georganiseerd.  In 2007 hebben de Ethiopische 
jongeren een feest georganiseerd met een avondvullend pro-
gramma. Eerst werd er gegeten. Daarna vond een Ethiopische 
modeshow plaats. Het hoogtepunt van de avond was een 
zelfgeschreven toneelstuk. “Het stuk ging erover hoe het is om 
Ethiopiër in Nederland te zijn. Wat gebeurt er als je zelf hier al 
een tijd woont en iemand tegenkomt die net uit Ethiopië  
hierheen komt. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?” 
vertelt Emebet Getu, één van de organisatoren. Na het stuk 
was er live muziek en tenslotte een DJ. Een jaar later kijken de 
jongeren nog met veel plezier terug naar deze avond en zijn ze 
trots dat ze dit allemaal zelf georganiseerd hebben.
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tips	met betrekking tot  
groepsactiviteiten
·	 Betrek	de	jongeren	actief	bij	de	keuze	en	de	organisatie	van	de	

groepsactiviteiten.

·	 Geef	jongeren	de	kans	om	zich	tot	leiders	en	organisatoren	
te	ontwikkelen.	Geef	hen	verantwoordelijkheid	voor	de	
activiteiten.	Maak	duidelijke	afspraken	met	deze	jongeren.

·	 Zorg	voor	een	goede	balans	tussen	“leuke”	en	“leerzame”	
activiteiten.	

·	 Geef	de	jongeren	de	kans	en	de	mogelijkheid	om	activiteiten		
te	ondernemen	waardoor	ze	nieuwe	ervaringen	opdoen.

·	 Zorg	dat	er	een	goede	balans	is	tussen	activiteiten	die	voor	
jongens	en	voor	meisjes	aantrekkelijk	zijn.

·	 Maak	de	groepsactiviteiten	niet	te	vrijblijvend.	Dit	betekent	dat	
de	jongeren	geacht	worden	om	actief	deel	te	nemen.

·	 Zorg	er	voor	dat	de	jongeren	nieuwe	ervaringen	opdoen	en	
aspecten	van	de	Nederlandse	samenleving	ontdekken	waarmee	
ze	niet	vanzelfsprekend	in	aanraking	komen.



van de ervaring die opgedaan is met het project. Op de jaarlijkse 
Gemeentedag is het project gepresenteerd in het Amsterdamse 
gemeentehuis. Bezoekers kregen uitleg over het project en 
konden informatie meenemen. De uitleg is door de jongeren 
gegeven maar ook een aantal ouders was aanwezig.

Voor nieuwkomers in Amsterdam zijn twee voorlichtings-
bijeenkomsten georganiseerd. Door de Pardonregeling is er 
een nieuwe groep jongeren die zich nu in Amsterdam vestigt. 
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst ging het niet alleen over 
het project. De jongeren hadden veel behoefte aan  informatie 
over opleidingsmogelijkheden, huisvesting en gezondheidszorg.

Regelmatig zijn er bijeenkomsten over de rol van ouders 
bij de opvoeding van hun kinderen. Veel jongeren met een 
vluchtelingenachtergrond groeien op in eenoudergezinnen. Er is 
vaak weinig contact tussen ouder en jongeren. De jongeren die 
alleen met hun moeder opgroeien missen een vaderfiguur. Zij 
luisteren vaak niet naar hun moeder. Bij deze bijeenkomsten zijn 
vertegenwoordigers van Bureau Jeugdzorg aanwezig.
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Gedrag op school
Onderdeel van het project Bouwen op eigen kunnen is dat de coaches contact 
onderhouden met de schoolmentor van de jongeren die zij coachen. De mentoren 
hebben soms weinig tot geen contact met de ouders en vinden het daarom prettig om 
via de coach meer informatie over de jongere te krijgen. Een van de mentoren vroeg 
zich af waarom de Somalische jongens vaak erg brutaal zijn, slecht luisteren en 
geen gezag boven zich dulden. De coach heeft uitgelegd dat veel van de jongeren al-
leen door hun moeder opgevoed worden. Ze missen daardoor een vaderfiguur. Thuis 
zijn ze de baas en hebben ze het voor het zeggen. Dat gedrag vertonen ze ook op 
school. Doordat de mentor nu beter het gedrag van de jongens kan duiden is hij in 
staat om zijn leerlingen hier beter op aan te spreken.

De	eigen	ruimte	
De jongeren kunnen bij elkaar komen bij Stichting Dir en  
SOMVAO. Regelmatig spreken ze hier af om samen dingen 
te organiseren. Daarnaast kunnen ze elkaar op vaste tijden 
ontmoeten tijdens de cursussen en huiswerkbegeleiding. Ook 
is er in Amsterdam Oost een ruimte gehuurd waar een groep 
jongeren wekelijks bij elkaar kan komen. Het blijkt vooralsnog 
moeilijk om een permanente ruimte te bieden waar een grote 
groep jongeren bij elkaar kan komen en zomaar binnen kan 
lopen. 

Overdracht	van	de	kennis	en	ervaring	naar	anderen 
Dir en SOMVAO vinden het belangrijk dat andere 
zelforganisaties en instellingen die zich bezig houden met 
jongerenproblematiek geïnformeerd worden over Bouwen op 
eigen kunnen. Informatieoverdracht vindt op verschillende 
manieren plaats. Hier volgt een aantal voorbeelden.

Dir en SOMVAO nemen beide actief deel aan het VIP 
(Vluchtelingen, Integratie, Participatie), een landelijk netwerk 
van zelforganisaties. VIP biedt de mogelijkheid om kennis uit te 
wisselen en om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen tijdens 
themabijeenkomsten. Bouwen op eigen kunnen is in dit kader 
aan andere zelforganisaties gepresenteerd.

Aan een Sudanese en Burundese zelforganisatie die werken 
in Den Haag en Rotterdam is specifiek voorlichting gegeven 
over de methode, aanpak en resultaten van het project. Dir en 
SOMVAO streven ernaar om in de toekomst intensief met deze 
organisaties te gaan samenwerken.

Aan medewerkers van Vluchtelingenwerk Amsterdam is het 
project gepresenteerd in een voorlichtingsbijeenkomst. Daarbij 
ging het vooral over de inzet van de coaches. Dir en SOMVAO 
hebben Vluchtelingenwerk uitgenodigd om gebruik te maken 



Mustafé was zes jaar toen hij vanuit 
Somalië in Nederland terecht kwam. 
Hij kwam na de zomervakantie aan en 
is toen meteen naar de basisschool 
gegaan. De eerste twee jaar waren 
erg moeilijk. Hij sprak geen woord 
Nederlands. Die tijd ligt nu gelukkig al 
ver achter hem. Hij voelt zich hier nu 
thuis. Zijn toekomst ligt in Nederland. 
Mustafé volgt op het ROC Bijlmer de 
richting beveiliging. Eerst heeft hij 
handel gedaan maar dit is een veel be-
tere keuze. Mustafé heeft veel plannen 
voor de toekomst. Hij wil hard werken, 
ervaring opdoen met leiding geven en 
misschien bij de marechaussee. 
Mustafé ging eerst naar een moskee in 
Amsterdam Oost. Daar hoorde hij ver-
halen over SOMVAO. Bij SOMVAO voelde 
hij zich meteen thuis omdat er veel 
jongeren van zijn leeftijd zijn. Mustafé 
neemt actief deel aan de activiteiten 
van Bouwen op eigen kunnen en helpt 

zelf mee met het organiseren ervan. 
Mustafé vertelt dat hij met veel vragen 
die hij heeft terecht kan bij Abdikarim 
en dat hij er in geslaagd is om zelf 
de problemen waarmee hij zat op te 
lossen. Op zijn beurt zorgt hij er nu 
voor dat andere jongeren niet dezelfde 
problemen krijgen. 

Mustafé	Ibrahim

“Het is goed om van verschillende kanten steun te krijgen. Dus 
niet alleen van je ouders. Bij SOMVAO kan ik altijd met vragen 
terecht en de jongeren die deelnemen leren veel van elkaar”.

�2	 Bouwen op eigen kunnen | Interview



Het is belangrijk dat anderen in hen willen investeren. Dit geeft 
zelfvertrouwen. Op hun beurt willen de jongeren daarom ook 
iets betekenen voor anderen.

Dir en SOMVAO hebben het project regelmatig geëvalueerd. 
De jongeren hebben een uitgebreide open vragenlijst ingevuld 
waarin ze hun mening kunnen geven. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van een anonieme vragenlijst met een aantal 
stellingen. Regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats waarop 
de jongeren onder begeleiding van de coaches praten over het 
project. Ook tijdens de coachingsgesprekken wordt regelmatig 
geëvalueerd. Ook voor dit boekje is met een aantal jongeren en 
coaches gesproken om hun bevindingen vast te leggen.

Zowel de jongeren als de coaches bevestigen het keer op 
keer. Ze zijn trots op hún  jongerenproject. De coaches en de 
projectcoördinator wijzen op het belang van activiteiten door 
zelforganisaties die zich specifiek op jongeren richten en waar 
de wensen en de behoeften van de jongeren centraal staan. De 
jongeren zijn erg te spreken over de combinatie van individuele 
begeleiding en groepsactiviteiten. Ze hebben behoefte aan een 
plek waar er naar hen geluisterd wordt en waar hen geleerd 
wordt om aan de toekomst te denken, aan een persoon die 
hen advies geeft en aan de mogelijkheid om andere jongeren 
te ontmoeten en samen met hen activiteiten te ondernemen. 
Deelname aan het project geeft hen een positief gevoel en 
draagt bij aan hun eigenwaarde.

Omdat het project ingezet wordt als een preventief instrument 
is het moeilijk om kwantitatieve resultaten te geven. Het is niet 
goed mogelijk om te achterhalen waar de jongere gestaan had 
zonder het project en of een bepaald resultaat daadwerkelijk 
het effect is van de begeleiding. 

Wel kan gesteld worden dat de meeste doelen, die vooraf en 
tussentijds gesteld zijn door de jongeren en coaches, gehaald 
zijn. De jongeren hebben een stageplek gevonden, een bewuste 
studiekeuze gemaakt, een bepaald vak bijgespijkerd, gaan beter 
om met hun ouders, gedragen zich beter op school, hebben 
meer contact met andere jongeren, zijn er in geslaagd om een 
bepaalde activiteit te organiseren. De jongeren geven aan dat ze 
het gevoel hebben dat ze ergens bij horen. 

Bouwen	op	eigen	kunnen

�.	Het	resultaat
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Stagebemiddeling:

Voor veel jongeren is het moeilijk om een stageplek te vinden terwijl dit wel een  
essentieel onderdeel van hun opleiding is. De coaches besteden daarom veel tijd  
hieraan. Zij helpen de jongere bij het zoeken naar een geschikte plek en bij het leg-
gen van de contacten. Binnen het eigen netwerk wordt gezocht naar personen die via 
hun werk een stageplek kunnen aanbieden. Zowel Dir als SOMVAO zijn daarnaast 
door het CABO (Centrale Administratie Bestuursbureau Onderwijs) officieel erkend 
als stageplek. Beide organisaties bieden de mogelijkheid voor een korte en een lange 
stage op het gebied van sociale dienstverlening, administratie, secretariaat en ict.



De jongeren doen de volgende uitspraken over het project:
·	 een coach helpt je om zelfstandig dingen op te pakken
·	 door het project blijf ik op het rechte pad
·	 met de coach praat ik over school en over het leven
·	 ik heb nu meer zelfvertrouwen 
·	 ik ben blij dat ik zoveel andere jongeren heb leren kennen
·	 de themabijeenkomsten vond ik heel nuttig. Ik leerde dingen 

over alcohol en drugsverslaving die ik nog niet wist
·	 wat ik vooral leuk vind aan het project is dat het niet alleen 

om coaching gaat maar ook om de gezelligheid. Dit met de 
bedoeling dat jongeren elkaar beter leren kennen en ook 
openlijker met elkaar praten

·	 we hebben gepraat over ouders, over vroeger, over de 
verschillen tussen ons en onze ouders. Ik heb nu meer begrip 
voor hun situatie.

·	 ik kan nu beter communiceren met mijn ouders en heb 
minder problemen thuis.

·	 ik heb geleerd om beter om te gaan met anderen. Vroeger 
ging ik meteen vechten als iemand iets vervelends tegen me 
zei. Nu ga ik niet meteen slaan, maar zeg iets terug.

De jongeren geven ook aan wat ze moeilijk vinden:
·	 ik vind het moeilijk om over alles te praten. 
·	 ik vind het moeilijk om te accepteren dat je hard moet 

werken en hard moet leren om het te halen
·	 sommige jongeren nemen het project niet serieus, dat 

irriteert me. Ze snappen niet dat het voor hen zelf is
·	 soms beginnen we ergens enthousiast aan, bijvoorbeeld het 

organiseren van activiteiten maar we hebben dan moeite om 
iets af te maken

Tijdens de evaluatie die door Dir en SOMVAO gedaan is is 
speciaal stil gestaan bij de schoolresultaten. Cijfers aan het 
begin van het jaar zijn vergeleken met het eind van het jaar.  
Ook is gesproken met mentoren van zeven scholen. Dit heeft 
voor 2006 het volgende beeld opgeleverd: alle jongeren zijn 
over naar het volgende jaar. Over het algemeen halen de 
jongeren iets hogere cijfers dan het vorige jaar. Geen van de 
jongeren is voortijdig gestopt met school.

De mentoren geven aan dat een deel van de jongeren soms 
extreem pubergedrag vertoont. Ze zijn druk in de klas, brutaal 
en soms agressief, ze ruimen hun spullen niet op, vergeten 
hun boeken enz. De mentoren merken dat het gedrag van de 
jongeren vooruitgaat. De mentoren reageren positief op het 
contact met de coaches. 

Ook aan de coaches is een vragenlijst voorgelegd. Daarnaast 
heeft de projectcoördinator regelmatig gesprekken met hen. 
De coaches zien dat de meeste doelen gehaald worden. De 
coaches vertellen dat de jongeren waarmee ze werken over 
het algemeen goed coachbaar zijn en dat de problemen niet 
te complex zijn. Slechts bij één op de tien jongeren zien ze 
weinig tot geen resultaat. Dit betekent niet dat het altijd even 
gemakkelijk gaat. Coaches geven aan dat ze alert moeten 
blijven. 
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tips	met betrekking tot  
de resultaten
·	 Zorg	dat	de	resultaten	van	het	project	goed	vastgelegd	

worden.

·	 Houdt	de	informatie	over	de	deelnemende	jongeren		
goed	bij.	Naam,	contactgegevens,	leeftijd,	opleiding,	
gezinsituatie	etc.

·	 Houdt	de	voortgang	die	de	jongeren	maken	goed	bij.		
Wat	was	de	situatie	aan	het	begin	t.a.v.	aspecten	als	
school,	werk,	specifieke	problemen	en	wensen	en	welke	
ontwikkeling	is	er	waar	te	nemen.

·	 Koppel	de	informatie	regelmatig	terug	naar	de	jongere.

·	 Evalueer	het	project	regelmatig	via	enquêtes,	interviews	
en	tijdens	groepsgesprekken.

·	 Vraag	ook	aan	ouders,	leraren,	stagebegeleiders	enz.	hun	
mening	over	het	project.

·	 Zorg	er	voor	dat	problemen	tijdig	gesignaleerd	worden	
en	handel	hiernaar.

Het blijft zoeken naar de beste manier om jongeren te prikkelen, 
om er voor te zorgen dat ze de juiste informatie geven, om er voor 
te zorgen dat de jongeren zich houden aan afspraken.  
Ook zijn er soms problemen waar de coach niets aan kan doen.
De coaches hebben veel contact met de ouders. Een van de 
coaches zegt: “Daarover zijn goede afspraken gemaakt met de 
jongeren. Er gebeurt niets achter de rug van de jongeren om. Door 
het project zijn ouders nu beter op de hoogte van het Nederlands 
schoolsysteem, keuzes die gemaakt moeten worden, belang van 
toetsen en het belang van contact tussen ouder en school”. 

Zowel coaches als projectcoördinator wijzen op het belang 
van het samenwerken met instanties die zich richten op 
jongerenproblematiek. Verschillende organisaties zijn op de 
hoogte gebracht van Bouwen op eigen kunnen en worden 
uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten. Er is met name 
regelmatig contact met DWI/Jongerenloket, Discriminatie 
Meldpunt, Vluchtelingenwerk Amsterdam en de GGD. Deze 
contacten zijn belangrijk voor de themabijeenkomsten en voor 
het doorverwijzen van de jongeren. 



Emebet was acht toen ze vanuit 
Ethiopië naar Nederland kwam. Haar 
moeder woonde al hier. Emebet had 
een nichtje dat tweetalig was en dat 
naar dezelfde school ging. Dat was erg  
belangrijk. De eerste tijd moest haar 
nichtje vaak voor haar tolken. Emebet 
studeert nu orthopedagogiek aan de 
hogeschool InHolland. Ze zit in het 
laatste jaar. Bij haar studie heeft ze veel 
hulp gehad van Legesse. Emebet kent 
Stichting Dir al lang. Ze is vanaf het 
begin bij het jongerenproject betrokken. 
Emebet merkt dat jongeren die al 
wat ouder zijn als ze naar Nederland 
komen het vaak moeilijk hebben. Deze 
jongeren nemen vaak makkelijker 
dingen aan van leeftijdgenoten, heeft 
ze gemerkt.  De groepsactiviteiten 
en themabijeenkomsten zijn erg 
belangrijk. Emebet merkt dat bijna 
iedereen serieus meedoet aan de 
trainingen en debatten. Het is ook 
belangrijk dat de deelnemers meer 
leren over hun land van herkomst. 
Volgens Emebet kan je pas goed 
integreren in een nieuw land als je je 

eigen afkomst kent. Speciaal zijn de 
weekenden waaraan deelgenomen 
wordt door Somalische en Ethiopische 
jongeren. Emebet vindt het  belangrijk 
om zoveel mogelijk mensen met 
verschillende achtergronden te leren 
kennen. Samen met een aantal anderen 
is Emebet een tijdje heel actief geweest. 
Ze hebben samen een toneelstuk 
gemaakt over cultuurverschillen en de 
opvoering en een feest georganiseerd. 
Dat was een groot succes. Emebet 
merkt op dat het belangrijk is dat de 
jongeren een duidelijk doel hebben. 
Als dat er niet is vervelen ze zich al 
snel. Jongeren willen best actief zijn 
maar het moet ook duidelijk zijn wat ze 
ervoor terug krijgen.
Emebet vindt dat er met het project 
veel meer bereikt wordt dan in de 
doelen en resultaten te omschrijven 
is. Ze zegt: “Vaak ben je je er niet eens 
bewust van. Maar je leert andere 
mensen kennen, je hoort ergens bij, 
je kunt iets voor anderen betekenen.  
Dat is erg belangrijk”. 

Emebet	Getu

“Het jongerenproject gaat echt uit van de wensen en behoeften 
van de deelnemers. Dat is erg belangrijk”. 
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De jongeren hebben veel behoefte aan contacten binnen de 
eigen gemeenschap. Het draagt bij aan hun zelfvertrouwen, het 
ontwikkelen van de eigen identiteit en meer begrip voor hun 
ouders. Daarnaast is het echter belangrijk om een open houding 
naar de buitenwereld te ontwikkelen en het project ook goed 
te gebruiken om meer prikkels te krijgen vanuit de Nederlandse 
samenleving.
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“Dit is zo’n mooi project. Het moet echt door gaan en er moeten 
nog veel meer jongeren bijkomen”, zegt Behran, een van de 
Ethiopische jongeren.

Behran is niet de enige met deze wens. Alle betrokkenen bij Dir 
en SOMVAO zijn overtuigd van het belang van voortzetting van 
het project. Beide organisaties zien dat na de pardonregeling 
een nieuwe groep jongeren naar Amsterdam komt. Ook deze 
jongeren wil men de mogelijkheid geven om gecoacht te worden 
en om samen met andere jongeren activiteiten te ondernemen. 
Omdat de projectfinanciering bijna ten einde loopt wordt er nu 
hard gewerkt aan het vinden van vervolgfinanciering. 

Ten opzichte van het eerste project wordt daarbij gestreefd naar 
de volgende veranderingen:
·	 meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij de jongeren
·	 jongeren die al gecoacht zijn treden op hun beurt op als rol-

model en coach voor de nieuwe jongeren
·	 de samenwerking niet beperken tot SOMVAO en Dir maar 

uitbreiden met andere zelforganisaties

Daarnaast is het belangrijk om alert te blijven op de volgende 
zaken:
Het project is in eerste instantie strak geleid, veel werd van 
te voren gepland en alles werd schriftelijk vastgelegd. In de 
loop van het project kon er flexibeler gereageerd worden op 
de wensen en de behoeften van de jongeren. Het is echter van 
belang om afspraken en voortgang van het project goed vast te 
blijven leggen omdat jongeren behoefte hebben aan duidelijk-
heid en graag zicht houden op de voortgang die ze boeken.

Bouwen	op	eigen	kunnen

5.	Hoe	verder?

tips	voor het vervolg
·	 Maak	goed	gebruik	van	de	opgedane	ervaring.

·	 Maak	goed	gebruik	van	het	netwerk	van	de	organisaties.		
Het	gaat	daarbij	om	mensen	die	bijles	kunnen	geven	of		
voorlichting	over	een	bepaald	beroep

·	 Zorg	dat	er	voldoende	menskracht	en	deskundigheid	aanwezig	
is	om	het	project	uit	te	voeren	en	continuïteit	te	waarborgen.	

·	 Let	er	op	dat	de	uitvoerende	organisatie	voldoende	ervaring	
heeft	om	een	meerjarig	project	administratief	en	beleidsmatig	
uit		te	voeren	en	financieel	te	verantwoorden.

·	 Zorg	tijdig	voor	werving	en	training	van	nieuwe	coaches.	Zorg	
dat	er	voldoende	coaches	beschikbaar	zijn.	

·	 Betrek	de	jongeren	die	deelgenomen	hebben	als	rolmodel	en	
buddy	voor	nieuwe	jongeren.	Zorg	dat	deze	jongeren	daarvoor	
ook	getraind	en	begeleid	worden.

·	 Voor	een	deel	kan	het	project	draaien	op	vrijwillige	inzet	maar	
er	zijn	ook	taken	en	activiteiten	die	betaald	moeten	worden.	
Maak	daarover	duidelijke	afspraken.

·	 Blijf	de	uitgangspunten	en	de	resultaten	goed	in	de	gaten	
houden	en	schriftelijke	vastleggen

·	 Blijf	goed	gebruik	maken	van	de	contacten	met	Nederlandse	
instellingen	en	individuele	hulpverleners	en	leraren.

·	 De	rol	van	de	projectcoördinator	is	essentieel	ook	als	het	
project	loopt.	

·	 Zoek	naar	nieuwe	samenwerkingsverbanden	met	andere		
zelforganisaties	en	blijf	leren	van	andere	coachings-	en	
jongerenprojecten.



Berhan was 18 toen hij naar Nederland 
kwam. Het eerste jaar hier wist hij echt 
niet wat hij moest doen. Hij leerde niets.
De begeleiding van Stichting Dir is erg 
belangrijk voor Berhan. “Ze kijken wat 
je kunt en wat je wil maar beslissingen 
moet je zelf nemen”, zegt hij. “Mijn 
vader wilde mij wel  helpen, maar ik 
merkte dat ik ook hulp en advies van 
anderen nodig had”. Door de trainingen 
en de ondersteuning van Dir leerde 
Berhan dat hij zelf verantwoordelijk was 
voor zijn eigen toekomst. Dir heeft er 
voor gezorgd dat Berhan het voorberei-
dingsjaar voor de hogeschool kon gaan 
doen. De sociale dienst wilde dit niet 
betalen omdat ze dachten dat het te 
hoog gegrepen was. Dir heeft geholpen 
bij het vinden van studiefinanciering. 
Berhan studeert nu electronica aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft 
een stageplaats aangevraagd bij Philips 
en wil later een eigen beveiligingsbed-
rijf opzetten.

Berhan vindt het belangrijk dat zoveel 
mogelijk jongeren deel kunnen nemen 
aan het jongerenproject. Hij zegt: “Door 
de pardonregeling weten jongeren 
nu waar ze aan toe zijn. Als ze mogen 
blijven moeten ze nu echt aan hun 
toekomst gaan werken”. In de toekomst 
zou Berhan graag zien dat het project 
nog meer uit de jongeren zelf komt. 
Hij vindt het belangrijk dat ze een 
eigen ruimte hebben om elkaar vaak 
te kunnen zien, bij te kletsen en elkaar 
in de gaten te houden. En natuurlijk 
om zelf activiteiten te organiseren. 
Berhan vindt het belangrijk dat ook 
Nederlandse autochtone jongeren deel 
nemen aan de activiteiten. Berhan 
maakt nu radioprogramma’s en hij 
organiseert feesten. Hij is er achter ge-
komen dat hij een goede DJ is. Hij draait 
graag Ethiopische muziek omdat hij de 
Ethiopische cultuur met anderen wil 
delen. “Het gaat goed met mij. Ik wil dat 
het ook goed met anderen”, zegt Berhan 
als we afscheid nemen.

Berhan	Mahari

“Bij Dir vragen ze steeds: Wat wil je, wat ga je doen, wat heb je 
nodig om dit te bereiken? Ze helpen je daarbij en leren je dat je het 
uiteindelijk zelf moet doen”. 
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