
Hoe kan MET er in de
praktijk uit zien?

Een groepje jongeren vindt dat er op school niet voldoende naar hen geluisterd wordt. Ze hebben
ideeën over hoe bepaalde zaken op school anders en beter kunnen en willen daar iets mee gaan
doen. Ze melden zich aan voor een MET omdat ze graag iets willen organiseren zodat ook andere
leerlingen hun stem op school kunnen laten horen. Ze melden zich aan voor een MET-plek. Het
groepje wordt gekoppeld aan een professional die ervaring heeft op het gebied van jongeren &
inspraak. Samen gaan ze werken aan een plan van aanpak hoe ze dit op school onder de aandacht
kunnen brengen en hoe ze hierover met leerlingen en leraren in gesprek kunnen.

Twee meiden willen later graag een eigen bedrijf beginnen, namelijk een hondenuitlaat. Ze melden
zich aan voor een MET plek. Samen gaan we op zoek naar een ondernemer die de meiden de fijne
kneepjes van het ondernemen kan bijbrengen. Hij/zij kan geeft hen bijvoorbeeld opdrachten om
over na te denken of werken met elkaar een plan van aanpak uit. De meiden krijgen ook de
mogelijkheid om een dagje mee te lopen, zodat ze zien hoe een dag van een ondernemer er uit
ziet.

Het lijkt Damien heel erg leuk om in een hotel te werken over een paar jaar. Maar wat houdt dat
eigenlijk precies in? Welke opties zijn er allemaal en wat zijn de werkzaamheden eigenlijk op de
verschillende afdelingen? Damien zou graag een keer in een hotel mee willen lopen om te kijken of
het wat voor hem is, dus hij meldt zich aan voor een MET plek. Samen met een ondersteuner en
MET-mattie bekijken ze of hij aan de slag kan in een hotel. Dat lukt. In een aantal middagen kan
Damien meekijken op verschillende afdelingen binnen een hotel. Zo kan hij mooi verkennen wat hij
het leukst vindt en waar hij misschien goed in is.

Becca is een meisje dat niet meer naar school gaat. Ze weet echter ook niet goed wat ze dan wél
wilt. Het lijkt haar leuk om in de zorg te werken, maar heel zeker weet ze het niet. Ze meldt zich aan
voor een MET-plek. Samen met een MET-mattie en ondersteuner verkent ze wat haar leuk lijkt en
waar ze eventueel ervaring op wil doen. Het lukt om Becca 4 middagen mee te laten lopen in een
verzorgingshuis. Door mee te werken en mee te kijken, leert ze waar ze goed in is en of de zorg
daadwerkelijk iets voor haar is of niet.

Een groepje jongens loopt al een tijdje met het idee in hun hoofd om een voetbaltoernooi te
organiseren voor jongeren uit de buurt. Maar waar moeten ze beginnen? En hoe pak je zoiets aan?
Ze hebben er namelijk geen ervaring mee en weten niet goed wie hen zou kunnen helpen. Ze
melden zich aan voor een MET-plek. Het lukt om hen te koppelen aan een jongerenwerker die
ervaring heeft met het organiseren van toernooien. Hij kan hen ondersteunen bij alle stappen van
het organiseren, zodat het buurttoernooi er ook echt kan komen!
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