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1. INLEIDING  
 

“Beter begin je met leren lopen en daarna pas rennen.” 
(ervaringsdeskundige bij SAMAH) 

 
 
Waar we bij de start van 2020 goed op stoom begonnen te komen met ons tweejarige 
project rondom het terugdringen van armoede en schulden bij jongeren, was in maart 
ineens alles anders. Door de uitbraak van COVID-19 en de overheidsmaatregelen om deze in 
te dammen, werd het veel lastiger jongeren fysiek te ontmoeten. Ook het organiseren van 
groepsbijeenkomsten was slechts zeer beperkt mogelijk, evenals een vrije inloop op ons 
kantoor in Hilversum.  
Voor SAMAH zijn dat belangrijke randvoorwaarden om jongeren een plek te kunnen bieden 
voor een luisterend oor, contact met lotgenoten te faciliteren en nabijheid van professionals 
te organiseren die hen kunnen ondersteunen bij vragen, problemen of behoeften. 
 
Tegelijkertijd nam de urgentie van onze dienstverlening aan jongeren toe, door signalen 
over onder andere toenemende eenzaamheid, oplopende schulden en problemen met het 
online volgen van onderwijs. Maar ook maken jongeren zich grote zorgen over 
achtergebleven familie, die door de COVID-pandemie niet kunnen nareizen. Deze stressoren 
drukken zwaar op de mentale gezondheid van jongeren. 
 
Gelukkig hebben we jongeren nog op diverse manieren kunnen bereiken en ondersteunen: 
via de telefoon, whatsapp en via een online omgeving (geïntegreerd in onze website) die we 
binnen korte tijd hebben gerealiseerd.  
Ook hebben jongeren vanuit hun ervaringskennis bijgedragen aan diverse materialen voor 
jongeren en professionals, waaronder een prachtige serie podcasts en een set standaarden 
voor financiële zelfredzaamheid. 
 
Onze zorgen over het mentale welzijn van jongeren, mede als gevolg van de COVID-19 
pandemie, zijn gehoord door FNO Zorg voor Kansen. Zij stellen ons in de gelegenheid om via 
een meerjarig partnerschap er zorg voor te dragen dat waar mogelijk factoren die bijdragen 
aan stress en ‘hoofdpijn’ worden weggenomen, en dat daar waar dat niet lukt jongeren 
ondersteuning krijgen in hoe daarmee om te gaan. Daarbij zoeken we naar ruimte voor 
jongeren om te mogen leren, ook van hun fouten. Zoals een van de ervaringsdeskundigen 
het mooi verwoordt: “Beter begin je met leren lopen en daarna pas rennen.” 
 
 
 
Bestuur van SAMAH 
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2. OVER SAMAH 
 
SAMAH heeft als doelstelling participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige 
asielzoekers in de leeftijd van 12 tot 25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te 
verbeteren.  
 
SAMAH werkt vanuit het empowerment denken en heeft in haar activiteiten veel aandacht 
voor participatie (in de vorm van invloed, inspraak en initiatief) van jongeren, het vergroten 
van veer- en draagkracht en de wisselwerking tussen jongeren en de wereld om hen heen.  
De vaak complexe situaties waarin jongeren verkeren vraagt om een integrale benadering in 
de begeleiding, zorg en opvang van deze jongeren met aandacht voor zelfregie en eigen 
beleving van jongeren. Daardoor ontstaan oplossingen die door jongeren zelf gedragen 
worden en passen bij hun behoeften en mogelijkheden. 
 
SAMAH heeft in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van organisaties 
binnen en buiten de vreemdelingenketen en is hierdoor in staat snel te schakelen met 
bijvoorbeeld voogden, immigratiemedewerkers, advocaten, hulpverleners, mentoren, 
jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, gemeenteambtenaren, wijkteams, leerkrachten, 
leerplichtambtenaren en incassobureaus. SAMAH is daardoor in staat knelpunten op 
casusniveau bespreekbaar te maken en aan te pakken en waar nodig in staat belang te 
behartigen op gemeentelijk of landelijk niveau. 
 
SAMAH begeleidt en volgt jongeren ook na hun achttiende verjaardag en beschikt daardoor 
over een groot netwerk van voormalige alleenstaande minderjarige asielzoekers waarmee 
nog warm contact is. De wijze waarop de levens van deze jongeren zich ontwikkelen zijn een 
grote inspiratiebron voor het denken over empowerment van jongeren. Samen met deze 
voormalige alleenstaande minderjarige vreemdelingen zet SAMAH zich in om hun ervaringen 
en kennis optimaal te benutten voor het verbeteren van de opvang, zorg en begeleiding van 
jonge alleenstaande vluchtelingen. 
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3. ACTIVITEITEN IN 2020 
 
In 2020 heeft SAMAH verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van projecten en 
opdrachten voor derden. 
 
3.1 FINANCIELE ZELFREDZAAMHEID: PROJECT PAY ATTENTION TO YOUR FUTURE 
 
SAMAH werkt samen met ervaringsdeskundigen aan het vergroten van de financiële 
zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen. Dit doen we onder andere door 
middel van het opleiden van voormalig AMV’s tot ervaringsdeskundigen. Samen met hen 
ontwikkelen we informatiemateriaal specifiek voor de doelgroep, vergroten we de kennis 
(en waar mogelijk het netwerk) van deze jongeren en ondersteunen we hen om armoede- 
en schuldenproblematiek te voorkomen en terug te dringen. Daarnaast vergroten we de 
kennis van professionals rondom de thema’s die voor (voormalig) AMV’s belangrijk zijn om 
aan financiële zelfredzaamheid te kunnen werken.  
 
HELPDESK FINANCIEN EN SCHULDEN 
Jonge alleenstaande vluchtelingen kunnen laagdrempelig contact opnemen met SAMAH 
door te bellen of appen met de SAMAH-helpdesk bij financiële vragen of problemen.  
Bij de aanvang van de Corona-maatregelen signaleerden we dat veel jongeren hun baan of 
bijbaan kwijtraakten. Ook was het handhaven van bijvoorbeeld de verplichte zoektijd bij het 
aanvragen van een uitkering, terwijl er weinig werk te vinden was vanwege o.a. de 
horecasluiting, een knelpunt waar veel jongeren over belden. Ook melden jongeren dat door 
oplopende wachttijden bij de IND zij problemen ervoeren met het tijdig verlengen van hun 
verblijfsvergunning. En zonder geldig legitimatiebewijs ontstonden problemen met het 
behouden of vinden van werk. 
SAMAH heeft daarom in februari 2021 een (digitaal) meld- en steunpunt rondom financiële 
zorgen geopend. Jongeren met zorgen of professionals die namens jongeren belden, konden 
deze melden bij het steunpunt. Waar mogelijk heeft SAMAH deze signalen samen met haar 
partners opgepakt en vervolg gegeven. Zo hebben we bijvoorbeeld de uitspraak van het 
ministerie over het mogen laten vervallen van de zoektijd met veel gemeenten uitgewisseld 
ten behoeve van de jongeren. En hebben we een document gepubliceerd dat professionals 
(of jongeren zelf) helpt als ze hun baan dreigden kwijt te raken vanwege de lange 
wachttijden bij het verlengen van hun verblijfsvergunning.  
 
Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de binnengekomen signalen en vragen bij de SAMAH-
helpdesk op de diverse thema’s, waaronder ook financiën, armoede en schulden. 
 
 
INFORMATIEVOORZIENING AAN JONGEREN/WORKSHOP AMV 
In 2020 heeft SAMAH met diverse jongeren, ervaringsdeskundigen en op basis van de 
binnengekomen signalen, geïnventariseerd wat voor jongeren de grootste knelpunten zijn 
op het gebied van financiën. Op basis van deze inventarisatie is een workshop voor AMV’s 
ontwikkeld waarin deze belangrijke knelpunten met jongeren besproken worden. Het hierbij 
behorende werkboekje geeft jongeren informatie over wat ze op het gebied van financiën 
mogen en moeten regelen zodra ze 18 jaar worden. Zo zijn jongeren zelf in het bezit van een 
overzicht.  
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Het werkboekje zou worden uitgedeeld aan jongeren tijdens een geplande tweede editie 
van het feest voor jongeren die in 2020 18 jaar worden, in navolging van een geslaagd feest 
in 2019. Ook zouden de boekjes ingezet worden tijdens workshops die we samen met 
ervaringsdeskundigen gepland hadden op verschillende AMV-locaties. Beiden waren helaas 
niet mogelijk in 2020 vanwege de Corona-maatregelen. Omdat de doelgroep zelf aangeeft 
dat ze het lastig vinden om online informatie op te nemen, zijn de workshops uitgesteld naar 
2021. 
 
Om jongeren wel van informatie te kunnen voorzien, is er een speciale pagina met 
informatie en handige links ontwikkeld voor jongeren (of hun begeleiders), is er een podcast 
gemaakt en gedeeld over dit thema en hebben we digitale informatie (o.a. filmpjes met 
antwoorden op een veelgestelde vragen) verspreid via onze website, via whatsapp (naar 
jongeren) en via onze social media-kanalen.  
 
De opbrengsten zijn te vinden via de volgende links:  

• Strip: ik mag blijven en nu: https://www.samah.nl/strip-ik-mag-blijven-en-nu/ 
• SAMAH podcast: SAMAH Talks Money #1: https://www.samah.nl/verhalen/ 
• SAMAH online spreekuur en afspraken: https://www.samah.nl/samah-helpdesk/ 
• SAMAH informatie voor jongeren: https://www.samah.nl/steunpunt-financiele-

zorgen-links/ 
 
 
WORKSHOPS VOOR PROFESSIONALS 
Jongeren geven aan dat ze op het gebied van financiën vaak niet weten waar ze moeten 
beginnen. Regelmatig wordt door professionals gesproken over niet goed kunnen 
budgetteren of geen overzicht of administratie hebben. Voor een deel van de jongeren 
speelt dit een rol. Echter, veel jongeren geven aan behoefte te hebben aan uitleg van het 
systeem en tijd om te leren.  
De realiteit laat ook zien dat het voor alleenstaande jonge statushouders niet makkelijk is 
om rond te komen. Het inkomen is minimaal voor wat ze nodig hebben en laat weinig 
ruimte voor fouten, hulp aan familie in thuisland of een keer een impulsaankoop. 
Ook het Nibud publiceerde een rapport waaruit blijkt dat het voor jongeren onder de 23 met 
een uitkering (waar deze groep soms onder valt) eigenlijk niet mogelijk is om rond te komen.  
 
Om jonge alleenstaande statushouders goed te kunnen ondersteunen bij het maken van 
financiële keuzes, is het belangrijk te weten wat de reële, feitelijke situatie is. SAMAH 
ontwikkelde daarom samen met ervaringsdeskundigen en Welzijn Lelystad een overzicht van 
de daadwerkelijke uitkomsten en inkomsten van jongeren.  
 
Daarnaast gaven jongeren aan niet altijd de juiste ondersteuning te krijgen. We maakten 
samen met hen een aantal standaarden die belangrijk zijn voor jongeren zelf. Deze 8 
standaarden geven aan hoe jongeren zelf graag ondersteund willen worden bij het 
ontwikkelen van financiële zelfredzaamheid. 
 
Op basis van bovenstaande informatie gaf SAMAH workshops aan (aankomende) 
professionals die jongeren begeleiden op dit thema, van o.a. de HAN, Vluchtelingenwerk, 
wijkagenten, jongerenwerkers/maatschappelijk werkers, etc. 
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Ook gaf SAMAH in meerdere gemeenten input en advies over de invulling van het financieel 
ontzorgen voor voormalig AMV’s (en jonge statushouders) binnen de nieuwe wet Koolmees. 
 
De opbrengsten zijn te vinden via de volgende links: 
• Overzicht financiële situatie voormalig AMV’s: https://www.samah.nl/overzicht-

financien-voormalig-amvs/ 
• Standaarden werken aan financiële zelfredzaamheid voormalig AMV’s: 

https://www.samah.nl/standaarden/ 
• Expertmeeting in samenwerking met KIS/Movisie rondom financiele zelfredzaamheid 

AMV’s: https://www.kis.nl/artikel/financiele-zelfredzaamheid-van-jonge-alleenstaande-
vluchtelingen-bevorderen 

 
 
3.2 DIGITALISERING 
 
Dankzij een subsidie vanuit het kleine Corona-fonds heeft SAMAH in 2020 tijdens de Corona-
crisis een grote slag kunnen maken in de digitalisering van haar aanbod. We zullen - zodra 
dit weer kan - voornamelijk investeren in ‘live’ begeleiding en trainingen, omdat dit over het 
algemeen beter aansluit bij de behoeften van de doelgroep. We zien de digitale tools echter 
als een waardevolle, blijvende aanvulling op ons aanbod. 
 
De opbrengsten zijn te vinden via de volgende links: 
• Online spreekuur en afspraken: https://www.samah.nl/samah-helpdesk/  
• Podcasts en vlogs (en de apparatuur om dat professioneel op te nemen). 

Alle podcasts zijn te luisten via onze website: https://www.samah.nl/verhalen/ 
of via Spotify: 
https://open.spotify.com/show/7IOnOoBw2yhrut6SUgj3Nq?si=8oXWb2oATI-
PbjS4BY4NYw&dl_branch=1 

• Alle vlogs te zien op ons Youtube-kanaal: 
https://youtube.com/channel/UCib40wD6Uex4o8QATrLrzqg 

• Aanbod workshops professionals: https://www.samah.nl/aanbod-online-trainingen-
open-inschrijving/ 

 
 
3.3 GEESTELIJKE GEZONDHEID: PROGRAMMA GEESTKRACHT 
 
In de afgelopen 20 jaar hebben we vanuit SAMAH gezien dat er een aantal belangrijke 
factoren zijn die jongeren stress bezorgen. Jongeren ervaren veel stress vanwege financiële 
problemen, herbeleving van ervaringen uit het verleden, druk van ouders (zowel na 
gezinshereniging, als ouders die nog in het buitenland wonen: bijvoorbeeld stress om ouders 
die nog in een onveilige situatie zijn) eenzaamheid, discriminatie en problemen met werk en 
studie. 
Ook ervaren jongeren stress betreffende hun toekomst: wat kan je, wat mag je, hoe houd je 
het vol op school, als je de hele nacht niet hebt geslapen vanwege stress? Hoe kun je 
dromen en ambities realiseren als de weg ernaar toe nog lang is?  
Jongeren geven aan behoefte te hebben aan het leren omgaan met deze stress, prioriteiten 
stellen en het creëren van een positief toekomstperspectief. Vaak hebben jongeren wel een 
idee, maar is het lastig om dit om te zetten in realistische stappen. Omdat ze de weg niet 
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weten, omdat ze te grote stappen in 1 keer willen zetten, omdat ze faalervaringen hebben 
(lang niet altijd vanwege eigen inzet) en omdat hun sociaal kapitaal niet altijd toereikend is.  
Deze jongeren ontbeert het de aanwezigheid van ouders die hen deze vaardigheden kunnen 
aanleren, voorbeeldgedrag laten zien en sociaal en cultureel kapitaal ‘aanboren’. 
 
Dankzij deelname aan het partnerprogramma Geestkracht van FNO Zorg voor Kansen 
ondersteunt SAMAH jongeren samen met ervaringsdeskundigen in het omgaan met de 
stress die ze hebben of – indien nodig - het inschakelen van passende hulp.  
 
PARTNERSCHAP FNO ZORG VOOR KANSEN  
In juli 2020 is SAMAH - samen met 7 andere jongerenorganisaties - een meerjarig 
partnerschap aangegaan met FNO Zorg voor Kansen binnen het programma Geestkracht. 
Een unieke kans om - samen met andere organisaties die werken met jongeren in hun eigen 
‘ongewone’ situatie – de ‘gewone’ kant van voormalig AMV’s te belichten, te leren van 
elkaars aanpak en waar nodig de jongeren te ondersteunen in het omgaan met de 
‘ongewone’ situatie. Voor jonge alleenstaande vluchtelingen is het prettig te kunnen zien 
dat zij niet de enige zijn die worstelen met stress of trauma door gebeurtenissen uit het 
verleden. Dat dit niet alleen komt door het feit dat ze vluchteling zijn, maar dat ook andere 
jongeren dit ervaren. Zelfs jongeren die zijn opgegroeid in Nederland. 
 
Het partnerschap geeft SAMAH tevens de mogelijkheid jongeren te ondersteunen op een 
manier die bij hen (én bij de visie van SAMAH) past: dichtbij, zonder expliciete hulpvraag, 
vanuit hun perspectief en op maat. Met de input van ervaringsdeskundigen ontwikkelen we 
informatie voor jongeren zelf en voor professionals en beleidsmakers die hun deskundigheid 
over de specifieke situatie van (voormalige) AMV’s tussen de 12-27 jaar en een effectieve 
aanpak willen vergroten. 
 
INFORMATIEVOORZIENING AAN JONGEREN 
In 2020 zijn we gestart met gesprekken met voormalig AMV’s rondom het thema mentale 
gezondheid. Deze input hebben we gebruikt om samen met ervaringsdeskundigen een start 
te maken met informatie die past bij de doelgroep. Jongeren geven aan dat ze zich vaak niet 
herkennen in het taalgebruik dat de zorgverleners gebruiken. Woorden als psychische of 
mentale gezondheid, gebruiken of herkennen ze niet. Ze hebben stress, buikpijn, hoofdpijn 
of veel in hun hoofd (“Het gaat goed, maar ik heb wel hoofdpijn”). Onverwachte zaken, zoals 
schulden, niet meekomen op school, geen goed toekomstperspectief hebben of zorgen over 
familiehereniging of familie in het buitenland spelen een grote rol.  
 
De opbrengsten zijn te vinden via de volgende links:  
• Informatiepagina voor jongeren: https://www.samah.nl/stress-en-mentale-gezondheid/ 
• Podcast over aankomen en opgroeien in Nederland: SAMAH Talks #4: 

https://www.samah.nl/verhalen/ 
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ONTMOETINGSPLEK EN HELPDESK GEESTELIJKE GEZONDHEID 
Jongeren geven aan niet altijd meteen een hulpvraag of probleem te hebben. Soms willen ze 
alleen dat ze even met iemand kunnen praten of zoeken ze iemand die met hen mee kan 
denken (in oplossingen). SAMAH heeft haar kantoor in 2020 verhuisd naar Hilversum en 
creëerde daar een plek waar jongeren (zonder concrete hulpvraag) kunnen binnenlopen als 
ze daar behoefte aan hebben. Ze kunnen daar zonder wachttijd spreken met een SAMAH-
professional.  
Vanwege de Corona-maatregelen hebben we deze ‘inloopplek” in 2020 tijdelijk digitaal 
aangeboden, door middel van een digitaal spreekuur (niet reserveren). Met jongeren die 
graag ‘live’ iemand wilden spreken, hebben we buiten of bij hen thuis afgesproken. Ook 
hebben jongeren gebruik gemaakt van de SAMAH-helpdesk.  
 
Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de binnengekomen signalen en vragen bij de SAMAH-
helpdesk op de diverse thema’s, waaronder ook geestelijke gezondheid. 
 
 
LOBBY 
Samen met de partners in het programma Geestkracht vragen we aandacht voor de mentale 
gezondheid van jongeren. SAMAH doet dit voor (voormalig) AMV’s in het bijzonder. De 
Corona-situatie maakte het extra duidelijk dat (voormalig) AMV’s soms kwetsbaar zijn: door 
het gebrek aan een netwerk, door de onstabiele situatie waar ze zich soms nog in verkeren 
en door het gebrek aan begeleiding tijdens de beginperiode van hun volwassenheid. SAMAH 
zocht daarin de samenwerking met partners uit het AMV-platform (zie hoofdstuk 4), met de 
Number 5 Foundation op het gebied van (uitsluiting op) school en met KIS/Movisie op het 
gebied van financiën en de overgang van 18- naar 18+. Daarnaast sloot SAMAH aan bij een 
gezamenlijke oproep van onder andere Save the Children, Jeugdwelzijnsberaad, Het 
Kinderrechtencollectief, De Kindertelefoon en LAKS om jongeren actief te betrekken bij het 
maken en uitvoeren van beleid rondom de Corona-crisis.  
 
De opbrengsten zijn te vinden via de volgende links: 
• Publicatie Buiten de lijntjes (input door ervaringsdeskundigen): 

https://www.numberfive.community/post/publicatie-buiten-de-lijntjes 
• Bijdrage onderzoek, rapport en expertmeeting KIS/Movisie over financiële 

zelfredzaamheid en overgang 18-/18+: https://www.kis.nl/artikel/financiele-
zelfredzaamheid-van-jonge-alleenstaande-vluchtelingen-bevorderen 

• Oproep/pamflet: Laat kinderen en jongeren meebeslissen in Coronatijd: 
https://www.savethechildren.nl/sci-nl/files/17/17ef78c5-5521-41aa-b070-
590a27f571b4.pdf 

 
 
3.4 DISCRIMINTATIE EN UITSLUITING: PROJECT PRAAT MET ME 
 
Veel jonge alleenstaande vluchtelingen hebben te maken met vormen van uitsluiting of 
discriminatie, vanwege hun huidskleur, vluchtverleden of taalgebruik. Vaak is het voor hen 
onzeker of dingen die gebeuren komen doordat ze vluchteling zijn, door hun achtergrond of 
dat deze gebeurtenissen ‘normaal’ zijn en eenieder kunnen overkomen. Het is opvallend dat 
meerdere jongeren aangeven zich soms buitengesloten te voelen of het gevoel hebben dat 
ze de kans niet krijgen om zich te ontwikkelen. Uit de verhalen van jongeren komen ook 
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voorbeelden naar boven waarin sprake lijkt te zijn van situaties van machtsmisbruik op de 
werkvloer of vooroordelen en discriminatie in de klas of op het werk. 
Daarnaast valt op dat men zich in het onderwijs, bij gemeenten of op andere plekken waar 
opvang, begeleiding of zorg geboden soms onvoldoende bewust is van het dominante 
referentiekader vanuit waar gehandeld én geoordeeld wordt. 
Voor jongeren voelt dit alsof ze "gedwongen" worden een opleiding of baan te kiezen op 
een ander niveau (en vaak andere richting) dan past bij hun wensen en talenten. 
 
De ervaringsdeskundigen van SAMAH vertellen over de situaties die zij tegenkomen in het 
dagelijks leven en hoe ze daar mee om gaan.  
Daarnaast ontwikkelen we informatiemateriaal voor jongeren om ze weerbaarder maken op 
dit gebied, zodat zij weten hoe te handelen als het hen overkomt. 
 
INFORMATIEVOORZIENING JONGEREN 
Eind 2020 zijn ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek gegaan over het thema 
discriminatie en uitsluiting. Wanneer is uitsluiting het gevolg van discriminatie? Wanneer is 
er sprake van vooroordelen en wanneer is wat je overkomt iets wat iedereen overkomt? 
Hoe kom je er achter wat er speelt en hoe ga je het gesprek erover aan? 
In 2021 zal deze informatie, samen met de ervaringsdeskundigen, worden omgezet in 
informatiemateriaal voor de doelgroep.  
 
De opbrengsten zijn te vinden via de volgende link: 
Podcast over discriminatie: SAMAH Talks #3: https://www.samah.nl/verhalen/ 
 
 
3.5 ERVARINGSDEKUNDIGEN – SAMAH COMMUNITY 
 
Bij SAMAH zijn ervaringsdeskundigen jongeren die in het verleden als AMV naar Nederland 
zijn gekomen, en hun ervaring willen delen met jongeren die nu in dezelfde situatie zitten. 
Zij kunnen een ondersteunend trainingsprogramma volgen op basis van hun eigen 
behoeften. Voor jongeren de input willen geven, is dat anders dan voor jongeren die 
workshops willen geven of jongeren individueel willen ondersteunen. 
De SAMAH-community bestaat uit jongeren die een aantal jaar in Nederland wonen én 
jongeren die al meer dan 15 jaar in Nederland zijn (en alles daartussen). Hierdoor 
ondersteunen de ervaringsdeskundigen elkaar ook en kunnen ze waar nodig ondersteund 
worden door SAMAH in de dingen die ze zelf nog willen ontwikkelen of uitzoeken.  
 
De SAMAH-community is gebaseerd op gelijkwaardigheid: een plek voor iedereen, gezellig 
en warm. Jongeren voelen zich er veilig, ondersteund en zetten hun ervaringen in om elkaar 
en nieuwe jongeren te ondersteunen.  
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3.6 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
 
WORKSHOP VOOR GASTOUDERS VAN AMV’S MET ERVARINGSDESKUNDIGE 
Wat hebben jongeren nodig? Wat werkt in het contact? Dit zijn enkele vragen die leven bij 
de gastouders van het project “Mijn tweede familie” van SOVEE. SAMAH ontwikkelde in 
2019 samen met een ervaringsdeskundige (die zelf ooit is gekoppeld aan een gastgezin) een 
workshop voor deze gastouders. In 2020 bereidden we de workshop voor, vanwege de 
Corona-maatregelen is de geplande workshop uitgesteld naar 2021 
 
OTWIKKELING TOOLKIT MET KINDEREN PRATEN OVER TERUGKEER 
SAMAH is in 2019 gestart met het ondersteunen van de Internationale Organisatie voor 
Migratie (IOM) bij het ontwikkelen van een handleiding ten behoeve van het praten met 
kinderen/jongeren over terugkeer. Het ondersteuningspakket bestaat uit een handreiking 
voor medewerkers van het IOM en een werkboekje voor kinderen. In 2020 is het materiaal – 
met ondersteuning van SAMAH - getest met de counselors en definitief ontwikkeld. 
 
PUBLICATIE BUITEN DE LIJNTJES 
Thuiszitters. Dit is hoe de 4.790 leerlingen geregistreerd staan die drie maanden of langer 
‘verzuimen’ van school. Maar volgens andere tellingen gaat het om 15.000 leerlingen. En 
dan zijn er nog de 67.000 leerlingen die meer dan 16 uur in vier weken zonder geldige reden 
afwezig waren.  
Deze hoge verzuimcijfers zijn wel verontrustend, want ze zijn een bewezen indicator voor 
voortijdig schoolverlaten en thuiszitten. Er zijn allerlei grijze gebieden waar definities en 
kaders tekortschieten om de precieze omvang, complexiteit en impact van het 
‘thuiszittersvraagstuk’ geheel te bevatten. Wat we zeker weten, is dat de situaties waarin 
kinderen, jongeren en hun gezinnen leven, enorme emotionele, sociale en soms ook 
economische gevolgen hebben. 
Ook onder jonge statushouders bevinden zich thuiszitters. Ervaringsdeskundigen van 
SAMAH gaven input vanuit hun perspectief ten behoeve van de publicatie Buiten de lijntjes 
van de Number Five Foundation.  
 
Zie publicatie Buiten de lijntjes (met input van ervaringsdeskundigen): 
https://www.numberfive.community/post/publicatie-buiten-de-lijntjes 
 
ONDERZOEK EN EXPERTMEETING FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID VOORMALIG AMV’s  
SAMAH werkte mee aan een onderzoek vanuit KIS rondom de financiële zelfredzaamheid 
van voormalig AMV’s. In oktober organiseerden we gezamenlijk een expertmeeting rondom 
dit thema, als laatste stap in het onderzoek. Onder andere het gegeven dat persoonlijke 
begeleiding ook na je achttiende, cultuursensitiviteit, een warme overdracht bij de 18-/18+ 
overgang en effectieve informatieverstrekking niet eenvoudig zijn, maar wel broodnodig, én 
realiseerbaar is daarin opgenomen. In 2021 zal hierover een rapport verschijnen.  
 
Meer informatie over het onderzoek en de expertmeeting is te lezen op de website van KIS: 
https://www.kis.nl/artikel/financiele-zelfredzaamheid-van-jonge-alleenstaande-
vluchtelingen-bevorderen 
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WORKSHOPS 
In het kader van deskundigheidsbevordering gaf SAMAH in 2020 een aantal verschillende 
workshops, hieronder een overzicht: 
 
• Werken met (voormalig) AMV’s, Hogeschool de HAN 
• Werken met (voormalig) AMV’s, Politie  
• Met (voormalig) AMV’s werken aan financiële zelfredzaamheid: Vluchtelingenwerk, 

jongerenwerk, maatschappelijk werk 
• Intervisie met coaches/maatschappelijk begeleiders Vluchtelingenwerk 
• Expertmeeting: financiële zelfredzaamheid AMV’s in samenwerking met KIS/MOVISIE 
• Input/advies tijdens voorbereiding implementatie wet Koolmees, specifiek voor 

voormalig AMV’s. Twee gemeenten direct tijdens werksessies, twee gemeenten indirect 
via samenwerkingspartners 

 
PUBLICATIES 
In het kader van deskundigheidsbevordering ontwikkelde SAMAH in 2020 een aantal 
publicaties en stelde deze gratis beschikbaar: 
 
• Strip: ik mag blijven en nu?: https://www.samah.nl/strip-ik-mag-blijven-en-nu/  
• Financieel overzicht voormalig AMV: https://www.samah.nl/overzicht-financien-

voormalig-amvs/  
• Werken aan financiële zelfredzaamheid: 8 standaarden: 

https://www.samah.nl/standaarden/  
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4 SIGNALERING, GOOD PRACTICES EN NIEUWS 
 
 
4.1 AMV-PLATFORM 
 
In 2017 heeft SAMAH, in samenwerking met Pharos, het initiatief genomen tot de inrichting 
van een landelijk AMV-platform, omdat de toename van het aantal alleenstaande 
minderjarige asielzoekers dat in 2015 en 2016 asiel heeft aangevraagd in Nederland, leidde 
tot groeiende behoefte aan een landelijk platform waar aandacht is voor: 
• Het (verder) verbeteren van de afstemming en samenwerking tussen organisaties die 

zich inzetten voor amv’s. 
• Het uitwisselen en bundelen van kennis, ervaringen en good practices tussen 

organisaties die werken met amv’s. 
• Het signaleren van knelpunten rondom de opvang en begeleiding van amv’s en komen 

tot (preventieve) oplossingen. 
 
Ook in 2020 kwam het AMV-platform bij elkaar. Vanwege de Corona-maatregelen ging de 
eerste bijeenkomst niet door en vonden de andere 2 bijeenkomsten online plaats. Naast 
algemene uitwisseling was er onder andere uitgebreide uitwisseling rondom de thema’s:  
• Hoe gaan we om met de Corona-maatregelen binnen de opvang en begeleiding van 

AMV’s 
• Welke impact hebben Corona en de Corona-maatregelen op AMV’s als het gaat om  

o besmetting 
o het naleven maatregelen (en hoe goed AMV’s dat doen) 
o geestelijke gezondheid / eenzaamheid 
o de impact van schoolsluiting op AMV’s 
o het gebrek aan toegang tot digitale middelen (laptops en soms ook 

internetvoorzieningen) 
o het wegvallen van bijbaantjes (en daarmee financiële middelen) 
o vertraging of stagnatie van (asiel)procedures  
o vertraging of stagnatie van procedures gezinshereniging 
o Corona tijdens de Ramadan 
o dag- en nachtritme verschuiving door het wegvallen fysieke activiteiten en 

school 
• Informatievoorziening en voorlichting rondom Corona (in meerdere talen) 
• Overgang 18-/18+: begeleiding na 18 jaar is een knelpunt (o.a. vanwege gebrek aan 

financiële middelen hiervoor in de gemeenten) 
• Vermissingen AMV’s 
• Zelfdoding onder AMV’s in Europa 
• Financiële zelfredzaamheid van voormalige AMV’s 
• Impact van de wet Koolmees op AMV’s 
• Middelengebruik (problematisch versus coping), nieuwe middelen en aansluiting 

verslavingszorg 
• Geestelijke gezondheid AMV’s en voormalig AMV’s 
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Vrijwel alle stakeholders rondom de opvang en begeleiding van amv’s namen hieraan deel, 
waaronder o.a. Pharos, SAMAH, Nidos, de contractpartners van Nidos, COA, GGD-GHOR, 
Vluchtelingenwerk, Unicef, Defence for Children en Stichting Kinderpostzegels.  
 
 
4.2 SAMAH-HELPDESK 
 
De SAMAH helpdesk ontving in 2020 ruim 100 telefoontjes. Dit waren ruim 90  telefoontjes 
van jongeren die ons direct belden en 14 professionals die namens jongeren belden. 
Daarnaast hebben jongeren contact gezocht via whatsapp of Social Media en hebben 
professionals en organisaties ons benaderd met vragen namens de organisatie of voor 
onderzoek (en contact met onze ervaringsdeskundigen). 
 
De belangrijkste thema’s waarover jongeren belden waren: 
• Financiën  

o Schulden en hoe deze op te lossen 
o Rekening niet kunnen betalen of niet kunnen begrijpen 
o Onder curatele stelling 
o Deurwaarder 
o Uitkering (aanvragen, gestopt door gemeente en niet begrijpen waarom, 

bijverdiensten doorgeven, stopzetten, zoektijd) 
o Belastingdienst (zorgtoeslag, huurtoeslag, aangiftes) 
o DUO (aanvullende beurs, aanvragen, stopzetten) 
o Huisuitzetting door huurachterstand 

• Wonen 
o Nieuwe woning 
o Verplicht samenwonen 

• Op zoek naar werk 
• (Geestelijke) gezondheid  

o stress,  
o somberheid en suïcide 
o zorgverzekering 

• Problemen of vragen over verblijfsvergunning (o.a. lange duur verlenging en 
consequenties voor werk) 

• Problemen of vragen over gezinshereniging 
• Homoseksualiteit 
• Relaties 
• School  

o gebrek aan digitale middelen 
o niet begrijpen van het online lesprogramma 
o niet mogen doorstromen naar gewenst niveau 

• Naturaliseren 
• Inburgering 
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5. FINANCIËN 
 
5.1 ANALYSE VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN  
 
In 2020 is het saldo van baten en lasten € 10.948. Binnen de Corona-beperkingen hebben wij 
op aangepaste wijze de meeste activiteiten kunnen uitvoeren en zelfs enkele nieuwe 
initiatieven kunnen opzetten. Dit heeft geleid tot een klein positief resultaat. 
 
5.2 KWALITATIEVE ANALYSE VAN BATEN 
 
De looptijd van projecten van SAMAH zijn variabel. In 2021 loopt een tweejarige subsidie 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid af. Tegelijkertijd zijn in 2020 
nieuwe contacten gelegd met fondsverstrekkende organisaties. Dit heeft geleid tot een 
aantal nieuwe financiële partners voor 2020 en 2021. Met een van hen, FNO Fonds voor 
Kansen, is in 2020 gestart met een vierjarig partnerschap rondom het thema mentale 
gezondheid.  
 
5.3 FONDSENWERVING 
 
De inkomsten van SAMAH zijn in te delen in 4 categorieën: 

• Baten uit eigen fondsenwerving (contributies, giften, donaties, schenkingen en 
particuliere fondsen); 

• Subsidies van overheden (landelijk); 
• Overige baten (verkoop trainingen, korte opdrachten, e.d.); 
• Baten uit spaartegoeden (rente).  

 
De werkzaamheden van SAMAH werden in 2020 mede mogelijk gemaakt door:  
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
• Stichting Kinderpostzegels Nederland 
• Stichting Corbello  
• Janivo Stichting 
• VSB fonds 
• FNO Zorg voor Kansen 
• Haëlla Stichting 
• En een aantal opdrachtgevers uit het werkveld 
 
SAMAH werkt bij voorkeur actief samen met fondsen bij de totstandkoming en realisatie van 
projecten. De afgelopen jaren profileren fondsen zich steeds vaker op specifieke thema’s, 
vaak voor meerdere jaren. Ook verschuift hun rol van ‘louter’ financier naar partner, met 
wie ook inhoudelijk samengewerkt wordt. We ervaren dat deze nieuwe vorm van 
samenwerken veel mogelijkheden biedt om thema’s op de politiek-maatschappelijke agenda 
te krijgen en brede consortia te vormen om systeemveranderingen te bewerkstelligen. Ook 
de ondersteuning die fondsen bieden op het gebied van bijvoorbeeld communicatie zijn 
waardevol. 
 
Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met bovenstaande partners en hopen dat we de 
samenwerking kunnen voortzetten en uitbreiden in 2021  
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5.4 VERHOUDING LASTEN MET BETREKKING TOT DE DOELSTELLING, WERVINGSKOSTEN EN 
KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 
 

Begroting 2020   Realisatie 2020 
Besteed aan doelstelling  92,6 %    88,0 % 
Kosten beheer en administratie    7,4 %    11,3 % 
 
In 2020 zijn geen wervingskosten gemaakt. De werving is in 2020 pro bono verricht. 
 

 
5.5 RESERVES 
 
SAMAH beschik over een beperkt continuïteitsreserve. Met de groei van de organisatie 
streeft SAMAH ernaar om de reserves in de toekomst mee te laten groeien om de 
continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. SAMAH zal hier in 2021 financieel 
advies over inwinnen. 
 
5.6 BELEGGINGSBELEID 
 
SAMAH beschikt over twee zakelijke spaarrekeningen bij de ING. Door de lage rentestand is 
de toegevoegde waarde hiervan momenteel erg beperkt. Van beleggingen is bij SAMAH 
geen sprake. 
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6. GOVERNANCE 
 
6.1 JURIDISCHE STRUCTUUR 
 
Stichting SAMAH is een zelfstandig opererende stichting en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 50037617 
 
Daarnaast is SAMAH aangemerkt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling onder RSIN: 8225.11.022  
 
SAMAH heeft geen winstoogmerkt: alle inkomsten komen ten goede aan de doelstellingen 
van SAMAH. 

 
6.2 SAMENSTELLING BESTUUR EN UITVOERINGSORGANISATIE 
 
Het bestuur van SAMAH is onafhankelijk en heeft een toezichthoudende rol ten aanzien van 
de uitvoerende organisatie. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de strategie, 
het lange termijn beleid en het uitvoeren van risicoanalyses.  
Het bestuur van SAMAH bestaat uit de volgende personen: 
 
Titel Naam  Nevenfunctie 
Voorzitter de heer R. Goedhart Management Consultant  
Penningmeester mevrouw A. Uzozie Docent Hogeschool Inholland 
Secretaris mevrouw N. Boerebach Directeur Stichting Urgente Noden 

	
De projectenuitvoering is in 2020 aangestuurd door Maria Verkade. Zij is sinds 1 april 2020 
in loondienst bij SAMAH. Daarnaast zijn er twee projectmedewerkers aangenomen (per 1 
juli en per 1 september 2020). 
 
6.3 BEZOLDIGINGS- EN VERGOEDINGENBELEID 
 
Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van projecten is in 2020 gewerkt met 
professionals op basis van een zzp-constructie en professionals in dienst van SAMAH.  
Daarnaast heeft SAMAH met vrijwilligers en een grote groep ervaringsdeskundigen gewerkt 
op basis van een vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwilligersvergoeding is conform de regels 
van de Belastingdienst. 
 
6.4 RICHTLIJNEN 

 
SAMAH heeft de algemene omgangsvormen met jongeren en met het personeel vastgelegd. 
Daarnaast heeft SAMAH een huishoudelijk reglement en hanteert SAMAH een privacy beleid 
op basis van de AVG-richtlijnen.  
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6.5 COMMUNICATIE 
SAMAH onderhoudt contact met tal van jongeren en professionals die met of voor deze 
jongeren werken. Voor het bespreken van signalen heeft SAMAH enkele jaren terug het 
Landelijk AMV-platform opgericht i.s.m. Pharos waarin onder diverse partners die betrokken 
en/of verantwoordelijk zijn voor de opvang elkaar ontmoeten. Daarnaast benut SAMAH haar 
website, Social Media kanalen, podcasts en de digitale nieuwsbrief voor het informeren van 
met name professionals. 
Jongeren die contact onderhouden met SAMAH doen dat veelal via de helpdesk, met name 
via Whatsapp. Jongeren die zich inzetten voor de doelstellingen van SAMAH sluiten zich -als 
zij dat willen – ook aan in een Whatsapp-groep die door SAMAH wordt beheerd. 
 
Met partners is regelmatig projectoverleg; fondsen betrekken we bij voorkeur actief in de 
totstandkoming en uitvoering van projecten. 
 
6.6 RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 
 
IMPACT CORONA 
In 2020 heeft SAMAH vanwege de uitbraak van COVID-19 en alle beperkende maatregelen 
die daarop volgden niet alle activiteit kunnen uitvoeren zoals gepland (zie eerder in dit 
verslag). Een aantal van deze activiteiten is uitgesteld tot 2021 zonder financiële 
compensatie. Door het opschorten van inhuur van derden voor de uitvoering van enkele 
activiteiten én door bepaalde activiteiten ‘naar voren’ te halen, is SAMAH in staat geweest 
de financiële consequenties van de Corona-crisis tot een minimum te beperken. 
Desalniettemin is de impact van de crisis op de uitvoeringspraktijk (én jongeren!) goed 
voelbaar voor de medewerkers en het bestuur van SAMAH. 
 
CONTINUÏTEIT FONDSENWERVING 
SAMAH was in 2020 afhankelijk van fondsen en subsidieverstrekkers voor het uitvoeren van 
activiteiten en daarmee het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Op enkele van 
deze fondsen heeft SAMAH de afgelopen jaren al meerdere malen een beroep mogen doen 
voor het realiseren van innovatieve projecten, gebaseerd op signalen van jongeren zelf. We 
vinden elkaar in een gemeenschappelijke visie op wat er nodig is om jongeren te 
ondersteunen bij hun participatie in Nederland. Fondsen waarderen onze jarenlange 
deskundigheid, onze grote mate van betrokkenheid bij de doelgroep, onze participatieve 
aanpak en onze integrale benadering van vraagstukken met betrekking tot de doelgroep. 
Voor 2021 lopen diverse fondsenaanvragen voor (vervolg)financiering van projecten die 
kansrijk worden geacht. 
 
SAMAH is in 2020 een meerjarig partnerschap aangegaan met FNO Zorg voor Kansen op het 
gebied van geestelijke gezondheid binnen het programma Geestkracht. Dit partnerschap 
loopt tot en met 30 juni 2024 en biedt een basis om niet alleen dit thema op te pakken, 
maar ook om andere fondsen uit te nodigen als co-financier op bepaalde activiteiten in te 
stappen. 
Vanuit dit partnerschap, maar ook vanuit de brede financiële strategie van SAMAH, zal in 
2021 (en verder) ingezet worden op meer structurele aandacht en financiering voor 
belangenbehartiging van jonge alleenstaande vluchtelingen en asielzoekers in de overgang 
naar volwassenheid. Samen met FNO Zorg voor Kansen en de andere partners uit het 
programma Geestkracht wordt in 2021 gewerkt aan een politieke lobby-agenda waarin 
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gepleit wordt voor meer aandacht voor bepaalde groepen kwetsbare jongeren (waaronder 
jonge statushouders) én de belangrijke bijdrage die maatschappelijke organisaties als 
SAMAH leveren aan het samen met deze jongeren werken aan een verbeterde positie in de 
samenleving. 
 
CONTINUÏTEIT PERSONEEL 
SAMAH werkt met zzp-ers en personeel in loondienst op basis van tijdelijke, parttime 
contracten. Daarmee is het mogelijk in te spelen op tegenvallende resultaten uit de 
fondsenwerving. Medewerkers en externe zzp-ers zijn zich ervan bewust dat tegenvallende 
inkomsten consequenties kunnen hebben voor hun inzet cq aanstelling. 
Voor (langdurig) ziekteverzuim van personeel heeft SAMAH een verzuimverzekering.  
 
 
CONTINUÏTEIT ADMINISTRATIE 
• Bij toekenning van projecten zet SAMAH een projectadministratie op die het mogelijk 

maakt periodiek de inhoudelijk en financiële voortgang te monitoren en evalueren. 
Eventuele eisen die door financiers worden verbonden aan de toekenning worden hierin 
meegenomen. 

• SAMAH heeft de administratieve organisatie vastgelegd met als doel de financiële 
processen en de te hanteren procedures van de stichting inzichtelijk te maken en deze 
te controleren via een interne controle.  
Advitax Accountants & Adviseurs voert de externe financiële controle uit en is 
beschikbaar voor advies. 
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7. AMBITIES voor 2021 
 
Een groot deel van de jongeren die rond 2015/2016 een asielaanvraag hebben gedaan is 
inmiddels 18 jaar of ouder, statushouder, en uitgestroomd naar zelfstandige huisvesting in 
de gemeente. Deze overgangsfase rondom het 18e levensjaar is voor veel jongeren een 
spannende tijd. Hoewel veel jongeren uitkijken naar een zelfstandig bestaan, buiten de 
muren van hun opvanggroep, brengt deze nieuwe fase ook uitdagingen en (nieuwe) 
verantwoordelijkheden met zich mee. Niet zelden lopen jongeren vast in de bureaucratie, 
zijn er misverstanden en voelen zij zich eenzaam of verloren. 
 
SAMAH ondersteunt jongeren via haar landelijke helpdesk met informatie, advies en 
begeleiding, én brengt jongeren in contact met lotgenoten/ervaringsdeskundigen via de 
SAMAH community. In 2021 (en verder) wil SAMAH deze community ook verstevigen op 
gemeentelijke niveau. 
 
In 2021 wil SAMAH voorts doelgericht aan een aantal thema’s (blijven) werken in de vorm 
van projecten, het organiseren van bijeenkomsten (voor jongeren of professionals), het 
delen van kennis in de vorm van methodieken of handreikingen, podcasts of andere vormen 
van storytelling. Deze thema’s zijn financiële zelfredzaamheid, mentale gezondheid en het 
tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Deze thema’s zijn nog urgenter geworden door 
de COVID-19 pandemie. 
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8. JAARREKENING 2020 
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