
Euro-Passie conferentie 
Nieuwe cursus over dromen en geld gepresenteerd op 28 oktober 2019

Onder grote belangstelling is op maandag 28 oktober 2019 de nieuwe cursus 
Euro-Passie in Utrecht gepresenteerd. Euro-Passie, een initiatief van 
VluchtelingenWerk Nederland, Pharos en New Dutch Connections, is bedoeld 
om vluchtelingjongeren voorlichting te geven over geldzaken. Bijzonder in de 
aanpak is dat de dromen en ambities van de jongeren het uitgangspunt vormen
van de cursus.

Video conferentie Euro-Passie
Er is een leuke video van de middag gemaakt. Bekijk de video hier.

Jongeren hebben een zetje nodig
In een volle zaal in het gezellige Colour Kitchen in Utrecht nemen 80 deelnemers 
plaats voor het eerste deel van het programma, dat onder leiding staat van 
dagvoorzitter Osama Idries. Bright Richards, mede-oprichter van New Dutch 
Connections en acteur, bijt het spits af met een inspirerende theateruitvoering, 
begeleid door muzikant Paul Hagagi. Beiden hebben eerder hun moederland moeten
ontvluchten. Richards vertelt over zijn komst naar Nederland en hoe lastig het voor 
hem was om zijn leven hier op te bouwen… Maar ook hoe belangrijk het voor hem 
was om in die eerste periode dat ene zetje te krijgen van een vriend: hij mocht 200 
euro van hem lenen om een videocamera aan te schaffen. Dankzij deze 
videocamera zou hij toegelaten worden op de Film Academie…. zijn grote droom! 
Het was ‘maar 200 euro’, maar dit kleine zetje is van grote invloed op zijn leven 
geweest. 

Vluchtelingjongeren 
Samen met vijf vluchtelingjongeren gaat Bob Poel, projectleider van New Dutch 
Connections, het levensgrote Euro-Passiespel spelen. Een spel waarmee je tijdens 
de cursus op laagdrempelige wijze het gesprek met jongeren aangaat over geld en 
hoe zij met hun geld omgaan. Ook laat Poel de jongeren iets over zichzelf en hun 
dromen vertellen. Ze gaan naar school en willen een opleiding volgen, zoals Amir, die
droomt van een ICT-opleiding. Of Idou, die graag een baan, een auto en een gezin 
wil. Spelenderwijs bespreken ze ook hoe het is om je als vluchtelingjongere staande 
te houden in de Nederlandse maatschappij. Dat het niet altijd makkelijk is, laten de 
verhalen wel zien. 

Hoop en perspectief
Wat Euro-Passie voor deze jongeren kan betekenen, legt Marjolijn van Leeuwen, 
projectleider van Pharos, vervolgens uit. Vluchtelingjongeren hebben perspectief 
nodig, en soms ook een beetje hoop. Wat willen ze graag? Wat zijn hun dromen? 
Hoe ziet hun toekomst eruit? Door hier al meteen aan het begin van de cursus bij stil 
te staan en jongeren na te laten denken wat voor hen belangrijk is, wordt het tastbaar
voor ze. Ze snappen beter waarom ze geen schulden moeten maken, maar ook dat 
het belangrijk is om te sparen. Voor die laptop, die auto of die studie. In vogelvlucht 

https://youtu.be/20dH9E0q-BY


neemt van Leeuwen de zaal mee door de opzet van Euro-Passie en wordt duidelijk 
waarom deze methode zo onderscheidend en bijzonder is. 

Symbolisch overhandigt vervolgens Kitty Scholten, projectleider van 
VluchtelingenWerk, de cursus Euro-Passie aan haar collega Goof van Dormolen, 
manager Begeleiding. Na de afronding van dit plenaire deel, wordt de middag 
vervolgd met vier workshops, waarin de deelnemers op verschillende manieren 
kennis kunnen maken met Euro-Passie. 

Workshop1: Euro-Passie en de trainers
Marlies Snijders en Maya Butalid van VluchtelingenWerk behandelen tijdens deze 
workshop eerst een stukje theorie over kennisoverdracht: vertellen, laten zien en 
betrekken. “Hoe meer je deelnemers betrekt, hoe meer ze datgene wat ze hebben 
geleerd, onthouden”, aldus Snijders. Ook gaan ze in op het genoemde ‘cultuur 
sensitief werken’, wat heel belangrijk is als je met andere culturen in aanraking komt.

Vervolgens nemen Snijders en Butalid de groep mee in een van de onderwerpen van
Euro-Passie: sparen. Aan de hand van dit voorbeeld kunnen de deelnemers ervaren 
hoe de cursus er uit kan zien en krijgen ze een goede indruk van de structuur van de 
handleiding van Euro-Passie.

Niet alleen konden de deelnemers iets opsteken van begeleiders van de workshop, 
“Ze leerden ook van elkaar,” voegt Snijders naderhand enthousiast toe. Een 
geslaagde workshop dus!

Workshop 2: aan de slag met Euro-Passie
Inge Bussink en Shilan Yilmaz van VluchtelingenWerk nemen de deelnemers mee in 
de methode Euro-Passie met verschillende interactieve spelletjes, een Kahoot quiz 
en het levensgrote Euro-Passie spel. En worden appeltjes uitgedeeld voor de 
wensboom, waarmee deelnemers hun wensen voor jongeren kunnen uitspreken. 
Veel wensen komen overeen, zoals “dat ze hun doelen behalen”, “hun school 
afmaken” en “hun diploma halen”. De deelnemers zijn enthousiast vertelt Yilmaz: “Na
afloop kregen we opmerkingen dat het fijn was om zo interactief bezig te zijn, maar 
ook goed om op die manier te ervaren hoe jongeren zich voelen”. 

Workshop 3: Euro-Passie voor jongeren onder de 18
In een goed gevulde zaal gaan Bob Poel, van New Dutch Connections en Iwan 
Lindeboom, van VluchtelingenWerk, samen met deelnemers en vluchtelingjongeren 
in op belangrijke vraag: wie zorgt er in Nederland voor onze vluchtelingjongeren?

Wat is het vangnet van onze doelgroep? 
Sommige jongeren komen met familie naar Nederland. Daarnaast zijn het vaak 
docenten op school, voogden en soms opvangouders. Een van de jongeren geeft 
aan dat het vangnet er nog wel is als je jong bent, maar dat er veel wegvalt als je 18 
wordt: dan blijven alleen de advocaat, VluchtelingenWerk en het Rode Kruis over. En
als je financiële problemen hebt, dan kan je nog naar het maatschappelijk werk. Hoe 
groot het schuldenprobleem bij deze jongeren is, is niet bekend. Het Nidos houdt 



zich hier wel mee bezig maar er zijn geen officiële cijfers. Volgens de groep zal het 
op ongeveer 60 procent zitten. 

Voor minderjarige jongeren is het volgens de groep ook het probleem dat er weinig 
begeleiding op dit vlak is: in de kleine wooneenheden waar de jongeren verblijven, 
wordt er weinig tijd aan financiën en zelfredzaamheid besteed. Euro-Passie komt dus
als geroepen, juist ook voor jongeren die nog onder de 18 zijn!

Workshop 4: Euro-Passie in de toekomst
We hebben nu een mooi product liggen: de cursus Euro-Passie. Hoe gaan we dit nu 
verder bij de doelgroep brengen en hoe gaat iedereen het inzetten? Twee belangrijke
vragen die het uitgangspunt van de workshop vormen.

Ingrid van den Elsen, senior projectontwikkelaar bij VluchtelingenWerk, vertelt: “Het 
mooie was dat er veel stakeholders, externe contacten, aanwezig waren die ook 
allemaal zoeken naar een manier om dit probleem aan te pakken. Het doel was om 
met elkaar gedeeld belang te vinden, en van daaruit te kijken hoe we dat zouden 
kunnen gaan bereiken met elkaar. Dat eerste hebben we weten te formuleren, onder 
andere het belang dat jongeren goed geïnformeerd zijn en bekendgemaakt worden 
met dit product.”

“Het tweede werd wat lastiger. We zagen vooral haakjes bij de ISK en ROC bij het 
vak Burgerschap, maar omdat de regionale verschillen groot zijn en gemeenten er 
allemaal anders mee omgaan is het lastig om tot één aanpak te komen. Het mooiste 
zou zijn als de jongeren er zelf om vragen, dus misschien moeten we ons aanbod 
ook wel direct op de vluchtelingjongeren richten, via andere kanalen dan de 
gemeenten.”

“We moeten een goed plan bedenken om Euro-Passie onder de aandacht te 
brengen van de doelgroep en hoe wij mensen buiten VluchtelingenWerk gaan trainen
op het inzetten van dit product.”

Afsluiting van de dag
Onder het genot van een klein hapje, een drankje en een slotwoord van Bright 
Richards wordt de geslaagde middag in Colour Kitchen vrolijk afgesloten. 

Belangstelling
Op dit moment is de productie van alle materialen, handboeken en spellen in volle 
gang. Belangstellenden hebben tijdens de conferentie hun gegevens kunnen 
achterlaten, zodat zij op de hoogte gebracht worden zodra de materialen klaar zijn. 
Wil jij ook op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mailtje naar: Kitty Scholten,
kscholten@vluchtelingenwerk.nl.

Praktische informatie

Voor lokale vestigingen van VluchtelingenWerk Nederland
De cursus Euro-Passie kan door medewerkers van VluchtelingenWerk gegeven 
worden aan deelnemers. Hiervoor kan contact gelegd worden met de landelijke 

mailto:kscholten@vluchtelingenwerk.nl


projectleider van Euro-Wijzer, Corine van Egten, cvanegten@vluchtelingenwerk.nl, 
Tel: 020-3467338 of een van de regionale projectleiders van Euro-Wijzer.

 Noord-Nederland: Esther Schouten,  eschouten@vluchtelingenwerk.nl

 Oost-Nederland: Lenie van Goor, lvangoor@vluchtelingenwerk.nl

 West en Midden-Nederland: Iwan Lindeboom, 
ilindeboom@vluchtelingenwerk.nl

 Zuidwest-Nederland: Angelique Nelen: anelen@vluchtelingenwerk.nl

 Zuid-Nederland:  Maya Butalid: mbutalid@vluchtelingenwerk.nl

Voor externe organisaties
Wil jouw organisatie de cursus Euro-Passie zelf geven, dan adviseren wij om eerst 
de training voor cursusleiders en begeleiders te volgen. 

Prijzen 
Euro-Passie handboek van de cursus incl. werkbladen en spelset €40,- *
Euro-Passie spelset €25,- *
Euro-Passie training cursusleiders en begeleiders, incl. materialen, p.p. €275,- **
Levensgroot Euro-Passie spel (inkomsten en uitgaven) €395,-*
Levensgroot Euro-Passie Snakes&Ladders (schulden en leningen) €395,- *
* Exclusief verzendkosten
** Groepen van minimaal 8 personen

Neem voor meer informatie contact op met Kitty Scholten, 
kscholten@vluchtelingenwerk.nl  / telefoon (070) 320 20 57.
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