
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Ongewoon	  gewone	  jongeren	  
	  

Deskundigheidsbevordering	  voor	  professionals	  die	  werken	  met	  (ex-‐)amv’s	  
	  

In	  Nederland	  wonen	  naar	  schatting	  15.000	  asielzoekers	  tussen	  de	  15	  en	  25	  jaar	  die	  zonder	  
ouders	  naar	  Nederland	  zijn	  gekomen.	  Jongeren	  die	  op	  veel	  punten	  niet	  verschillen	  van	  
‘gewone’	  jongeren:	  ze	  hebben	  dezelfde	  behoeften,	  vragen,	  interesses	  en	  gedragingen	  als	  
hun	  leeftijdsgenoten.	  Ongewoon	  is	  de	  situatie	  waarin	  zij	  verkeren.	  	  
	  
Dat	  werken	  aan	  een	  toekomst	  –	  ondanks	  deze	  ongewone	  situatie	  –	  kan,	  laten	  honderden	  
jongeren	  elke	  dag	  zien.	  	  
Het	  opgroeien	  in	  een	  nieuwe	  omgeving,	  zonder	  familie	  en	  in	  onzekerheid	  over	  de	  toekomst,	  
brengt	  echter	  veel	  uitdagingen	  met	  zich	  mee.	  Niet	  alleen	  voor	  de	  jongeren	  zelf,	  maar	  ook	  
voor	  begeleiders,	  hulpverleners	  en	  vrijwilligers	  die	  deze	  jongeren	  op	  weg	  willen	  helpen.	  
Hoe	  analyseer	  je	  wat	  er	  speelt?	  
Waar	  ga	  je	  als	  begeleider	  mee	  aan	  de	  slag	  en	  wat	  kunnen	  jongeren	  zelf?	  
Waar	  ga	  je	  als	  begeleider	  mee	  aan	  de	  slag	  en	  wanneer	  verwijs	  je	  door	  naar	  derden?	  
	  
SAMAH	  heeft	  ruim	  15	  jaar	  ervaring	  in	  het	  werken	  met	  deze	  doelgroep	  en	  heeft	  duizenden	  
jongeren	  begeleid.	  Op	  basis	  hiervan	  hebben	  wij	  een	  aantal	  beproefde	  methoden	  ontwikkeld	  
die	  helpen	  bij	  het	  begeleiden	  van	  jongeren	  in	  hun	  ontwikkeling	  tot	  evenwichtige	  
volwassenen.	  

	  
In	  de	  training	  Ongewoon	  gewone	  jongeren	  leert	  u:	  
	  
ü Jongeren	  in	  beweging	  te	  krijgen;	  
ü De	  beproefde	  methoden	  op	  het	  gebied	  van	  empowerment,	  talentontwikkeling	  en	  

participatie;	  
ü Omgang	  met	  weerstand	  en	  slachtofferrol;	  
ü Wat	  gewone	  reacties	  zijn	  in	  een	  ongewone	  situatie;	  
ü Hoe	  je	  jongeren	  betrekt	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  hun	  toekomst	  (in	  Nederland	  of	  land	  van	  

herkomst).	  
	  
De	  trainingen	  worden	  verzorgt	  door	  trainers	  met	  jarenlange	  ervaring	  met	  deze	  doelgroep.	  	  
Bij	  de	  ontwikkeling	  en	  uitvoering	  van	  de	  trainingen	  wordt	  samengewerkt	  met	  jongeren.	  
Tijdens	  de	  trainingen	  is	  er	  veel	  ruimte	  voor	  vragen	  of	  specifieke	  casuïstiek	  vanuit	  eigen	  
ervaring	  van	  de	  deelnemers.	  De	  training	  kent	  een	  interactieve	  opzet	  en	  daagt	  uit	  om	  buiten	  
de	  gebruikelijke	  kaders	  te	  denken.	  	  
	  
Vraag	  een	  offerte	  op	  voor	  een	  kant-‐	  en	  klare	  training	  (2	  dagdelen)	  of	  neem	  contact	  op	  voor	  
een	  aanbod	  op	  maat	  via	  info@samah.nl	  	  
	  
	  
Over	  SAMAH	  
SAMAH	  draagt	  bij	  aan	  de	  verbetering	  van	  het	  welzijn	  van	  jonge	  alleenstaande	  asielzoekers,	  
en	  zet	  haar	  expertise	  in	  om	  de	  participatie	  van	  jongeren	  te	  vergoten	  en	  hun	  positie	  in	  de	  
samenleving	  te	  versterken.	  	  


