FSU Nieuwsbrief 2017 Week 17

Inhoud 2017 week 17:
1. Sewindzj heeft gestemd!
2. Jongerenteam naar Talentcentrum Leeuwarden.
3. Een speciale workshop voor speciaal onderwijs.
4. Meer mens, minder bureaucratie…
5. Altijd onderweg.
6. Voorlichting Support Fryslân door het FSU Jongerenteam!
7. Een week van drukte en geld.
--------------------------------------

1. Sewindzj heeft gestemd!
Nou en, zal menigeen zeggen? Dat is toch niets bijzonders? Nou… in dit geval dus
wel!
Iedereen die wel eens iets met het FSU te maken heeft gehad kent Sewindzj
Mamedchanova wel. Ze neemt de telefoon op, leest en beantwoordt e-mails en vangt
bezoekers op. Dus, eigenlijk kun je niet om haar heen. het eerste contact met het FSU
moet haast wel via haar verlopen! Maar… wie is zij eigenlijk?
17 jaar geleden vluchtten haar ouders met haar uit Azerbeidzjan. Uiteindelijk kwamen ze in
Leeuwarden terecht. Sewindzj leerde Nederlands en ging op zoek naar vrijwilligerswerk. Zo
kwam ze bij het FSU terecht. Ze deed haar werk dermate goed dat ze een vaste aanstelling
kreeg.
In 2007 kregen Sewindzj en haar ouders een generaal pardon en wisten ze zeker dat ze in
Nederland mochten blijven. Maar… Nederlander worden was en bleef een probleem.
Daarvoor had ze aan haar geboorteakte niet genoeg. Er moest nog een document bij komen
dat ze alleen maar kon krijgen door het persoonlijk af te halen in Azerbeidzjan.

Omdat dit veel te gevaarlijk was kon ze niet aan deze eis voldoen. Maar ze bleef niet bij de
pakken neer zitten en bewoog hemel en aarde om zonder dat document toch in aanmerking
te komen voor een Nederlands paspoort.
Haar strijd bleef niet onopgemerkt en dat resulteerde in interviews in de Leeuwarder Courant
en diverse tijdschriften. Ook werd ze uitgenodigd voor de TV-programma’s ‘Eén vandaag’ en
‘Koffietijd’!

Uiteindelijk resulteerde haar (en anderen!) strijd er in dat de regels iets soepeler werden
gehanteerd en mocht ze alsnog Nederlandse worden. EN.. wat voor haar net zo belangrijk
was, dat ze mocht gaan stemmen. Dat heeft ze dus op 15 maart jongstleden mogen doen.
Tijdens haar tocht naar het stembureau werd ze begeleidt door een radioploeg van ‘Nieuws

en co’ en dit werd life uitgezonden op radio NPO1. Voor waar een geweldig succes voor
haar!
Lees HIER haar laatste interview voor het tijdschrift ‘Vluchtelingenwerk magazine’ van
voorjaar 2017.
Lees HIER haar blog dat ze schreef op verzoek van de website ‘Big Five For Life’.
----------------------------------------

2. Jongerenteam naar Talentcentrum Leeuwarden.
Het FSU jongerenteam is op bezoek geweest bij het talentcentrum in Leeuwarden.
Het Talentcentrum is een projectvorm van de gemeente Leeuwarden opgezet om
jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Door de
samenwerking met de gemeente Leeuwarden heeft het FSU jongerenteam een goed
contact met de gemeente.
De meegebrachte spellen waren 18 & nu, het Rad, en Paardenrace.
18 & nu? is een andere vorm van Tetris er zijn verschillende blokken met op de achterzijde
een vraag over een financieel thema. Bijvoorbeeld Duo, verzekering of belastingen. Hoe
meer blokken er liggen hoe hoger het bedrag wat er verdiend kan worden.
Het rad is een spel wat makkelijk aan te passen is. De onderwerpen kunnen aangepast
worden op niveau en wat er op dat moment bij de doelgroep leeft. Er wordt aan het rad
gedraaid en hierdoor wordt een onderwerp aangewezen. Daar wordt een bijpassende vraag
bij gesteld. Paardenrace is een spel wat je speelt met 2 groepen. Er liggen 10 kaartjes op de
tafel genummerd van 1 t/m 10. Er wordt om de beurt aan de groepen een vraag gesteld. Bij
een goed antwoord gaat het team een kaartje omhoog. De groep die als eerst bij 10 is heeft
gewonnen. Deze workshops zijn een middel voor het jongerenteam om het voor de
deelnemers interactief te maken.
Er waren 6 deelnemers aanwezig bij de workshop. Voorafgaand werd er door het FSU
jongerenteam een presentatie gegeven om zichzelf voor te stellen en uitgelegt wat voor
werkzaamheden het FSU jongerenteam doet. Je kan je voorstellen dat niet iedereen bekend
is met het FSU jongerenteam en met deze presentatie wordt er uitgelegd wat wij kunnen
doen op gebied van financiën, werktijden, teamleden en bereikbaarheid.
----------------------------------------

3. Een speciale workshop voor speciaal onderwijs.
Het FSU jongerenteam is op pad geweest naar Drachten. Zij hebben op de
praktijkschool in Drachten, De Singelland, een workshop verzorgd aan een groep van
7 enthousiaste leerlingen. Deze praktijkschool is onderdeel van het speciaal onderwijs
en bedoeld voor leerlingen met een laag niveau. Singelland biedt opleidingen waarbij
veel gebruik wordt gemaakt van praktijk om zo de kennis beter over te dragen aan de
leerlingen.
Het FSU jongerenteam heeft de workshops Moneypoly en Memory meegebracht om met de
groep te spelen. Moneypoly is een spel waarbij je tijdens het dobbelen langs diverse
inkomsten en uitgaven die uitwonende studenten in het echte leven tegen komen. Het
memoryspel is bedoeld om de juiste omschrijving bij de juiste wet te vinden die te maken
hebben met jongeren. Ter plekke werden 2-tallen gevormd en barste de strijd los. De hele
groep startte met Moneypoly en daarna werd Memory gespeeld. Na iets meer dan een uur

was het winnende 2-tal bekend. Dit 2-tal won beide spellen en was dus de grote winnaar van
de dag.
De groep vond de workshop erg leuk en interessant.
Er werden diverse vragen gesteld aan de medewerkers van het FSU jongerenteam zowel
tijdens als na de workshop. De vragen gingen in op persoonlijke vragen van de jongeren
zoals “Wanneer moet ik studiefinanciering aanvragen als ik 18 word?” en “Moet ik ook
belastingaangifte doen dit jaar?”. Vooral bij het spel Memory bleek het soms nog wat lastig
om de juiste beschrijving van de wet bij het Memorysetje te vinden. Voor herhaling vatbaar in
elk geval!
----------------------------------------

4. Meer mens, minder bureaucratie…
Thirza, 23 jaar, doet een beroep op de bijstandsuitkering. Ze heeft haar studie moeten
afbreken en meldt zich bij de gemeente. Na de wachttijd van een maand kan ze de
aanvraag doen. Na anderhalve maand heen en weer gebel en gepraat – de aanvraag
was zoek – kwam het bericht dat de uitkering toegekend wordt. Thirza is inmiddels
zelfstandig gaan wonen. Het moment voor haar ouders om het geld van de
spaarrekening naar haar over te maken om de kosten voor inrichting te kunnen
betalen. Prompt krijgt ze van de consulent te horen dat dit bedrag beschouwd wordt
als inkomen en verrekend wordt met de bijstand, de eerste maanden geen uitkering.
Na stevig protest – Thirza weet wel voor zichzelf op te komen – komt de reactie dat er
sprake is van een misverstand: het bedrag is inderdaad geen inkomen. Maar als de
uitkering binnenkomt blijkt het om een wel heel laag bedrag te gaan. Thirza trekt weer
aan de bel. Reactie van de consulent: dat komt omdat er een schoolverlaterskorting
van 20% wordt toegepast. De korting zal een half jaar duren.
Thirza Googelt en komt er achter dat de korting in de Participatiewet vermeld wordt als
mogelijkheid van de gemeente. De wetgever heeft de korting bedacht volgens deze
redenering: schoolverlaters zijn gewend aan het bedrag van de studiefinanciering. Dat
bedrag is stukken lager dan de bijstandsuitkering. Daarom is er een overgangsperiode:
gedurende een half jaar mag de gemeente een korting toepassen op schoolverlaters, de
gemeente is het niet verplicht. Thirza vindt de korting van 20% wel heel fors. Ze doet op
Facebook een oproep aan jongeren om ervaringen met de kortingsregeling te melden.
Lees HIER verder…
----------------------------------

5. Altijd onderweg.
Zoals jullie weten is het jongerenteam actief met workshops in het onderwijs in
Friesland.
Afgelopen periode zijn wij voor de tweede keer op bezoek geweest op het Nordwin
College, dit keer op de locatie Sneek.
Het Nordwin College is een opleidingscentrum voor VMBO-groen, MBO (BOL/BBL) en
Cursus & Contract. Het Nordwin college inspireert mensen om met passie en
vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld.
In de periode van 27 tot en met 31 maart is de week van het geld 2017 weer van start
gegaan. De week van het geld en het FSU jongerenteam is natuurlijk een mooie combinatie.
Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld.

De leerlingen hebben de hele week les gehad in het beheren financiën, het maken van
bedrijfsplannen, hoe om te gaan met belastingen en allerlei thema’s rondom burgerschap. Zo
is er bijvoorbeeld een product bedacht en verkocht in de kantine. Met de workshops van het
FSU jongerenteam hebben de leerlingen een mooie aanvulling gehad op deze informatieve
werkweek. Zo zijn er spellen gedaan als Moneypoly, het welbekende spel met een FSU
jongerenteam twist. Het doel van het spel is om jongeren oplettend te maken met wat er
allemaal bij komt kijken als je 18 jaar bent geworden en als je op jezelf woont.
Het spel 18 en nu?, hierbij zijn verschillende blokken met op de achterzijde een vraag over
financiële thema’s, dit is een variant op tetris.
Daarnaast het studentenbudget spel: een diagram waarbij de leerlingen de maandelijkse
kosten moeten invullen.
Met positieve reacties en een goede bijdrage van de leerlingen heeft het FSU jongerenteam
de 24 aanwezige leerlingen een goede aanvulling bezorgd op de week van het geld.
----------------------------------

6. Voorlichting Support Fryslân door het FSU
Jongerenteam!

Maandagavond 27 maart zijn Heleen, Luwie en Marloes van het jongerenteam naar
Support Fryslân geweest om daar een presentatie te geven. Deze presentatie was
speciaal voor de wegwijsmaatjes: zij begeleiden jonge statushouders in o.a. het
zelfstandig gaan wonen.
Het jongerenteam heeft verteld over omgaan met jongeren, hoe jongeren in de schulden
kunnen komen en ook het bespreekbaar maken van schulden. Daarnaast is de
signaleringsfunctie van vrijwilligers aan bod gekomen en daarbij ook diverse
gesprekstechnieken.
Voor het jongerenteam was dit een nieuwe ervaring, wij hebben hier ook zeker van geleerd
en hopen in de toekomst dit vaker te kunnen doen!
----------------------------------

7. Een week van drukte en geld.
Het MBO onderwijs in Nederland had in week 13 de week van het geld. In verband met
deze themaweek had het FSU jongerenteam het deze week erg druk. Omdat het FSU
jongerenteam zich sterk maakt voor preventie en omgang met geld hebben veel
scholen deze week een beroep gedaan op het FSU jongerenteam. Zo is het
jongerenteam op maandag aanwezig geweest op het Friesland college bij het
Leerbedrijf invloed studenten (LIS). Leerbedrijf invloed studenten heeft als kerntaak
het meten en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Zij doen dit op aanvraag.
Het team kan je op allerlei manieren helpen bij het verbeteren van het onderwijs of de
onderwijsfaciliteiten.
Het Nordwin College in Leeuwarden, Pitstop Heerenveen en het Nordwin College in Sneek
stond allemaal in de agenda van het FSU jongerenteam.

Uiteraard heeft ook het jongerenteam wel eens een misrekening en bleek de route naar
Sneek even wat lastiger dan vooraf gedacht. Eenmaal de bestemming bereikt heeft het
jongerenteam een workshop gegeven aan 18 studenten die allemaal even fanatiek waren.
Natuurlijk heeft het jongerenteam ook voor de volgende weken alweer workshop,
presentaties en bijeenkomsten zoals de Landelijke cliëntenraad op 6 april staan, Zoals we
allemaal weten heeft het FSU jongerenteam in 2016 de juryprijs ontvangen van de landelijke
cliëntenraad en zit onze eigen Luwie daarom dit jaar in de jury!
----------------------------------

