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Jongeren helpen jongeren
WILBERT ELTING

Het Jongeren Advies Punt van het
Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) won
maandag de Ab Harrewijnprijs. Mede door het harde werk van stagiaire Lisa Paassen (20).
Paassen was degene die maandag de
prijs in ontvangst mocht nemen.
Het was ook haar naam die op de nominatie stond. Toch vindt ze dat de
eer niet alleen naar haar moet gaan.
,,Ik stond op het podium”, zegt ze.
,,Maar het is iets wat we met het hele
team bereikt hebben. Iedereen heeft
hard gewerkt.”
Paassen coördineert een team dat
bestaat uit acht stagiaires en vrijwilligers. Ze helpen jongeren met financiële problemen. Bijvoorbeeld bij het
aanvragen van studiefinanciering of
het wegwerken van schulden. Daarnaast geven ze workshops aan jongeren om hen bewust te maken van
hun financiële gedrag.
Jongeren lopen vaak vast in de ingewikkelde procedures van de overheid, merkt Paassen. ,,Meestal overkomen de problemen hen gewoon”,

Dan lopen ze
heel veel geld
mis of raken ze
hun werk kwijt
verzucht ze. ,,Dan kruist iemand op
een formulier van de studiefinanciering thuiswonend aan terwijl ze al
uit huis zijn. Lopen ze heel veel geld
mis. Of ze raken hun werk kwijt en
weten niet wat ze moeten doen.”
Ze gaat op zoek naar oplossingen,
bemiddelt met schuldeisers en luistert naar hun verhaal. Vooral dat
vindt ze interessant, hoe is het zo gekomen. Voor jongeren is het vaak
makkelijker om met een leeftijdsgenoot te praten. De jongeren die bij
haar komen hebben het moeilijk en

Lisa Paassen draagt trots de Ab Harrewijnprijs. Op de achtergrond de meeste leden van het Jongeren Adviespunt: Elsa Paassen, Suzanne Visser, Danique van Huizen, Nicol
Hart, Kevin Bouma, Emilia Geraud, Kevin Joustra.
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Paassen wil hen laten weten dat er
hulp is. ,,Ik ben eigenlijk een behulpzaam type. Vroeger was ik altijd al
het luisterend oor voor mijn vriendinnen. Ik help gewoon graag andere mensen.”
De jury van de Ab Harrewijnprijs
zag dat ook. Zij prijst Paassen omdat
die zich al op jonge leeftijd inzet
voor mensen die het minder getroffen hebben. Daarom ging de voorkeur naar Lisa uit, boven hulpverleners die al jaren ervaring hebben.
Voor Paassen is het niet zozeer de

schuldhulpverlening die haar interesseert. Het had elk willekeurig sociaal probleem kunnen zijn. Ze
kwam toevallig terecht bij het FSU
toen ze een stage zocht voor haar opleiding Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening aan het Friesland
College. Ze leerde het vak in de praktijk en is er nu na anderhalf jaar stage eigenlijk niet meer weg te denken.
Toch vertrekt ze in juni om Human Resource Management (personeel en arbeid) te studeren. Nog
steeds mensen helpen, maar dan za-

kelijker. Een kant die ze ook wil onderzoeken. Voor het eerst in haar leven zal dat zonder haar tweelingzus
Else zijn. Ze deden dezelfde opleiding en lopen beiden tegelijk stage
bij het Jongeren Advies Punt. ,,Heel
apart”, vindt ze het dat straks hun
wegen scheiden.
Of ze na juni nog terugkomt op
haar oude stageplaats? ,,Ik weet het
niet”, zegt ze eerlijk. Iedereen vraagt
of ik vrijwilliger word. Ik moet eerst
maar eens kijken hoe het straks met
mijn studie gaat.”

Ab Harrewijnprijs
De Ab Harrewijnprijs wordt sinds
2003 ieder jaar uitgereikt. De prijs
is genoemd naar de in 2002 overleden dominee en GroenLinkspoliticus Ab Harrewijn en is bedoeld als beloning voor kleinschalige projecten ten behoeve van de
onderkant van de samenleving.
Het Jongeren Advies Panel won
een kunstwerk en €5000. Deze
geldprijs wordt in de organisatie
gestoken.

