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"Je moet je ontwikkelen, ontplooien, ontdekken en benutten. Maak gebruik van 
creativiteit, probeer alles uit jezelf te putten. En gaat het zelf niet lukken, wees niet bang 

om hulp te vragen. Ga voor dat doel, je hoeft niet alles zelf te dragen. Wees nuttig, help je 
medemens, dat is iets wat je jezelf ook wenst. Het is niet de jeugd die het probleem is, 

ook niet de bewoners, maar de miscommunicatie, wat zo ongewoon is. 
Dus als je nou goed kĳkt waar het probleem nou echt ligt, kom dan tot jezelf en kĳk waar 
jĳ kan helpen en zeg dit: geen probleem is onoplosbaar, en ook ik ben niet de beste uit 

dit land, maar help ik en duizend anderen, ligt de toekomst in onze hand." 
 

Rapper Dylan, tĳdens een landelĳke bĳeenkomst voor WĳkTalentenTeams in 2011
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VOORWOORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gids is opgedragen aan (toekomstige) begeleiders van participatieve Maatschappelĳke 
Diensttĳd (MDt). De METhode beschrĳft een methode voor participatieve begeleiding en 
biedt handvaten bĳ het scheppen van een veilige, rĳke en leerzame omgeving waarin jon-
geren zich willen en kunnen ontwikkelen. 

Ik ben zelf nauw betrokken geweest bĳ de MDt proeftuin Maatschappelĳke Ervaringstĳd, 
die we kortweg “Project MET” noemden. Naast mĳn rol als voorzitter van de Landelĳke 
Stuurgroep, geheel bestaand uit jongeren, heb ik mĳn afstudeeronderzoek gedaan naar 
de participatie van jongeren in het Project MET. Dit gaf mĳ de kans om van allerlei betrok-
kenen ervaringen te horen over waar zĳ mee bezig waren en wat henzelf echt in beweging 
bracht. Wat mĳ in al die gesprekken en bĳeenkomsten sterk opviel en fascineerde was met 
hoeveel passie en overtuiging zĳ spraken en wat dat voor henzelf en anderen betekende.  

De ervaringen die ik daardoor heb opgedaan bĳ MET hebben mĳ laten zien dat er heel 
veel mogelĳk is met kwetsbare jongeren. Ik heb echter ook gezien en zelf ervaren hoeveel 
aandacht, moed, kwetsbaarheid en daadkracht het vraagt van alle betrokkenen om samen 
tot duurzame verandering en groei te komen. Participatie en empowerment van jongeren 
is namelĳk een doorlopend proces.  
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Ik ben daarom blĳ dat er nu een gids is die een pedagogiek beschrĳft om participatie en 
empowerment van kwetsbare jongeren in de praktĳk vorm te geven. Dit kon niet worden 
bereikt zonder de vele mooie, onroerende, confronterende en intrigerende bĳdragen van 
jongeren, (jeugd)professionals en andere betrokkenen. Dit is één van de basisprincipes 
van de METhode: groeien door samenwerken. Namens de jongeren, wil ik daarom iedereen 
bedanken die een bĳdrage heeft geleverd aan Project MET. 

Ten slotte, wens  ik u veel leesplezier en empowerment in uw werk met jongeren! 

 

 

 

 

Damien Renes 
Voorzitter Landelĳke Stuurgroep Jongeren, Project MET 
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INLEIDING 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stel je een omgeving voor waar kwetsbare jongeren uit eigen beweging initiatieven nemen, 
die goed zĳn voor henzelf en voor hun omgeving, zonder dat anderen hen op de vingers 
kĳken, en zonder dat hen verteld wordt wat ze moeten willen, wat ze de moeite waard moe-
ten vinden, wat ze moeten doen, en hoe ze het moeten doen. Stel dat dat leidt tot een 
gemeenschap van vrĳe en maatschappelĳk betrokken jongeren. Wat zou zo’n omgeving 
een fijne omgeving zĳn om in te leven, ook voor jongeren die we zien als ‘kwetsbaar’.  
 
Het zou nog mooier zĳn als zo’n omgeving vanzelf ontstaat, maar de werkelĳkheid is anders. 
Sinds 1993 zet Stichting Alexander zich onder meer in om deze groep jongeren een steuntje 
in de rug te geven. Het is ook de reden geweest dat we met vele partners in 2018 een  
projectvoorstel hebben ingediend en gehonoreerd gekregen in het kader van het actie-
programma Maatschappelĳk Diensttĳd van de rĳksoverheid, voortaan afgekort met MDt. 
Het projectvoorstel bevatte eigenlĳk niet meer dan een beschrĳving van een proces van 
ondersteuning om deze kwetsbare jongeren zelf de regie te geven in het ontwerpen en 
uitvoeren van MDt. De eerste ronden van MDt-projecten waren proeftuinen, en dat gaf ons 
allen, jongeren en de betrokken professionals, de ruimte en de gelegenheid zo’n partici-
patieproces voor twee jaar aan te gaan. Ons MDt-project is door de jongeren terstond 
omgedoopt tot: Maatschappelĳke Ervaringstĳd, afgekort MET. Het resultaat mag er zĳn, 
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en dan vooral als het gaat om de kwaliteit van inbreng en betrokkenheid van en eigenaar-
schap bĳ jongeren, als ook om de borging van het participatief werken met kwetsbare  
jongeren in hun MDt, in enkele regio’s in Nederland. 
 
Het is niet alleen een droom gebleven. In de proeftuin MET hebben we kwetsbare jongeren 
gezien die successen behaalden omdat volwassenen om hen heen bereid waren om een 
omgeving te creëren waarin jongeren empowered worden om te doen wat zĳ zelf willen 
en van waarde vinden. Damien beschrĳft dat in het voorwoord zo treffend. Het project MET 
was tot dusver op kleine experimentele schaal, maar: het kan dus wel. 
 
MDt is een periode waarin jongeren ontdekken wat ze graag willen, en hiervoor een eigen 
activiteit bedenken en uitvoeren. Met hun eigen activiteit doen ze ervaring op, leren ze 
skills, en ontwikkelen ze zich op een gebied dat zĳ zelf kiezen. Met hun activiteit doen jon-
geren iets voor zichzelf, en daarmee ook iets voor hun omgeving. Ze doen dit niet alleen. 
Ze krĳgen begeleiding en support op maat, die bĳ hen past. Ook wanneer jongeren een 
MDt willen doen, maar nog niet weten wat ze willen, kunnen ze meedoen. Helpers en sup-
porters ondersteunen jongeren bĳ het bedenken van wat ze willen tot en met het maken 
van een persoonlĳk actieplan, en tĳdens het uitvoeren van hun plan tot en met het evalueren 
en afronden van hun MDt. 
 
In de kern draait MDt om empowerment als een solide en praktische benadering waarmee 
jongeren het beste uit zichzelf kunnen blĳven voortbrengen. Niet omdat volwassenen 
empowerment opleggen aan jongeren, maar omdat jongeren zichzelf leren empoweren: 
ze ontdekken en geven zelf vorm aan zinvolle activiteiten, competentie, onafhankelĳkheid 
en persoonlĳke effectiviteit. De taak van volwassen professionals, projectleiders, coaches 
en begeleiders is om hiervoor zodanig de benodigde, en door jongeren zelf gewenste, 
voorwaarden te scheppen zodat jongeren zelf kunnen kiezen voor empowerment.  
Dat heeft niet alleen voordelen voor de omgeving waarin jongeren zich bewegen. Andersom 
heeft een omgeving die aanzet tot empowerment ook, en juist, voor kwetsbare jongeren 
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grote voordelen. Empowerde jongeren zetten zich in en zĳn tevreden, vinden hun activiteiten 
en hun omgeving interessant: wat ze doen en leren heeft betekenis voor henzelf. Empo-
werde jongeren halen de prikkels om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen steeds 
meer uit zichzelf dan uit de omgeving.  
 
Zulke resultaten in persoonlĳke ontwikkeling en maatschappelĳke inzet zĳn mogelĳk met 
een pedagogiek die bewust gericht is op participatie, creativiteit en innovatie van en door 
jongeren. Dat vraagt van professionals voldoende doorzettingsvermogen en begrip van 
wat nodig is om een empowerende omgeving te ontwikkelen, een omgeving en een manier 
van samenwerken waarin jongeren leren zichzelf te empoweren.  
 
De METhode die mede in de proeftuin MET is ontwikkeld, is een hulpmiddel om een  
dergelĳke pedagogiek praktisch vorm te geven. In deze gids beschrĳven we daarom deze 
methode. De METhode zelf is echter niet voldoende om kwetsbare jongeren te empoweren 
voor participatie, creativiteit en innovatie in hun eigen leven en leefomgeving. Om voldoende 
begrip en grip te krĳgen op wat er wel voor nodig is, is ook voldoende begrip nodig van 
wat 'empowerment' wel en niet is, en zĳn een aantal participatieve disciplines nodig.  
 
Deze gids beschrĳft een visie op en een methode voor zelf-empowerment van jongeren 
en hun begeleiders in participatieve vormen van MDt. De betekenis van de belangrĳkste 
begrippen wordt uitgelegd in één van de bĳlagen van deze gids. 
 
De gids is geen verslag of verantwoording van de proeftuin MET. In het voornoemde pro-
jectvoorstel hadden we ons al voorgenomen met een gids te komen om alle andere MDt-
projecten in Nederland te inspireren en over te gaan tot zoveel mogelĳk participatief 
werken. Want één ding is duidelĳk: MDt biedt een uitgelezen, nieuwe kans om jongeren 
de gelegenheid te geven – met een terughoudende passende ondersteuning – aan de 
slag te gaan met (het ontdekken van) hun talenten en deze geheel naar eigen wens en ver-
mogen in te zetten in de samenleving. Als MDt op deze wĳze verder wordt uitgerold, zal 
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dat een nieuw elan geven aan het jeugd – en jongerenwerk, ontstaat er een levendige 
relatie tussen het onderwĳs en de samenleving en biedt het voor jongeren extra kansen 
op de arbeidsmarkt. We weten uit ervaring dat dit niet gaat lukken met een groot aantal 
losse, tĳdelĳke projecten. In ‘De Opmaat’ schetsen we een paar nieuwe voorbeelden en 
ideeën waarmee wĳ – tezamen met vele partners – verder willen met MDt in Nederland, 
maar dan wel: voor, door en met jongeren.   
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Voor alle MDt-projecten is het ultieme uitgangspunt glashelder: de jongeren centraal.   
Dit uitgangspunt wordt op verschillende wĳzen en bĳ verschillende onderdelen geduid 
(bronnen: documenten ZonMw en programmateam MDt, c.q. het Landelĳk Actieprogramma 
MDt).  
 
Uitvoering in het algemeen:   
› De activiteit van het MDt moet aansluiten bĳ de interesses, wensen en behoeftes  

van jongeren.  
› De jongeren kiezen zelf een doelgroep waar zĳ hart voor hebben. 
› De jongeren hebben zelf regie in de uitvoering van de activiteit. 
 
Werving en begeleiding: 
› De jongeren worden gematcht vanuit hun interesses en kwaliteiten. 
› De jongeren worden positief bekrachtigd, in tegenstelling tot eerdere ervaringen. 
› De jongeren krĳgen (persoonlĳke en inhoudelĳke) begeleiding op maat tĳdens  

de MDt. 
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Organisatie, evaluatie en monitoring: 
› Het is van groot belang dat jongeren een aandeel hebben in het project zelf.  
› De jongeren maken deel uit van de projectgroep onder wiens verantwoordelĳkheid 

het project wordt uitgevoerd.  
› Gedurende een MDt wordt er samen met de jongere geëvalueerd en samen bepaald 

of de leerdoelen zĳn gehaald.  
 
De hiernavolgende hoofdstukken over de METhode zĳn onverkort een uitwerking van dit 
uitgangspunt. De METhode bestaat uit zes fasen, ofwel Sprongen en kan bekeken worden 
vanuit drie verschillende perspectieven: doel, actie en proces. Door hierop in te zoomen 
krĳg je een compleet beeld van rollen, acties en begeleidingsproces in de Zes Sprongen 
van de methode. We hebben de gids ingedeeld in vĳf hoofdstukken die op elkaar voort-
bouwen, dan wel elkaar aanvullen, kortom, de METhode: 
 
In doelen en resultaten: een overzicht van de Zes Sprongen in de METhode. We beschrĳven 
voor elke Sprong het doel en de focus – waar die Sprong om draait – vanuit het perspectief 
van jongeren. 
 
In actie: een beschrĳving van wat begeleiders doen in de Zes Sprongen van de METhode. 
We beschrĳven voor elke Sprong acties die begeleiders ondernemen, en verwĳzen naar 
ondersteunende tools die zĳn ontwikkeld in de MDt proeftuin MET. Beschrĳvingen van  
de tools die hier worden genoemd, zĳn te vinden in hoofdstuk 5 van deze Gids. In dit hoofd-
stuk maken we de ervaringen van jongeren en begeleiders in twee proeftuinen – MDt en 
Impacter – tastbaar met citaten en verhalen.  
 
In proces: een introductie in empowerment en vĳf participatieve disciplines die begeleiders 
inzetten om jongeren zodanig te begeleiden dat dit empowerend is voor jongeren. We 
beschrĳven hoe deze participatieve disciplines als een rode draad door de hele METhode 
worden ingezet, en hoe begeleiders om kunnen gaan met situaties waarin verschillende 
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participatieve disciplines elkaar lĳken tegen te werken. Je vindt hier ook enkele voorbeelden 
uit de praktĳk die een discipline illustreren. Verder beschrĳven we oefeningen waarmee 
begeleiders kunnen reflecteren op hun eigen empowerment en hun rol in de empowerment 
van jongeren, en op situaties waarin verschillende participatieve disciplines elkaar tegen 
lĳken te werken.  
 
In samenwerking: een beschrĳving ondersteunende factoren voor het succesvol inzetten 
van de METhode in een gelĳkwaardig samenspel met jongeren, projectleiders,  praktĳk-
uitvoerders en beleidsmakers. Je vindt hier ook enkele handreikingen om deze factoren 
te benutten, ook ten gunste van de zelf-empowerment van jongeren op projectniveau. 
 
In producten: enkele tools op een rĳ. Het gaat om documenten en producten met achter -
grondinformatie, aanwĳzingen, procedures of werkwĳzen die begeleiders kunnen gebruiken 
tĳdens het opzetten en uitvoeren van participatieve MDt’s. De Kwaliteitsmonitor MDt en 
de MDt-routeplanners zĳn integraal opgenomen in de bĳlagen van de gids. De overige 
tools en documenten zĳn op te vragen bĳ Stichting Alexander of te downloaden via de 
website: www.st-alexander.nl   
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1 /  IN DOELEN EN RESULTATEN: ZES SPRONGEN  
 
1. Ik maak contact met helpers: mensen die me kunnen helpen mĳn wens te realiseren  
2. Ik onderzoek mĳn verlangens, mĳn huidige werkelĳkheid en vraagstukken 
3. Ik maak een actieplan 
4. Ik zoek en vind supporters voor mĳn plan en maak een match 
5. Ik voer mĳn plan uit, vraag hulp, en hou mĳn resultaten en ervaringen bĳ 
6. Ik evalueer mĳn activiteiten, resultaten en ervaringen: dit is mĳn springplank voor 

een vervolg 
 
 

Eerste Sprong  
 
Ik maak contact met helpers: mensen die me kunnen helpen mĳn wens te realiseren  
 
De METhode is een vorm of structuur die me helpt om te bereiken wat ik wil. Om dat te 
doen, heb ik eerst twee dingen nodig. Een wens om iets te doen, en een wens om contact 
te hebben met anderen die me kunnen helpen om met mĳn wens aan de slag te gaan. Om 
te starten, hoef ik niet al meteen een concrete wens of concreet idee te hebben. Om te 
starten is het genoeg dat ik een algemeen idee heb. Een ‘vaag’ idee of zelfs “ik wil iets 
doen, maar ik weet niet wat” zĳn genoeg om in actie te komen en contact te maken met 
helpers: begeleiders en/of andere jongeren. 
 

“Dit is iets wat ik nooit zou doen en toch vind ik het wel echt interessant en leerzaam en 
leuk. En wat ik allemaal kan doen om de jongeren mee te helpen, dan vind ik het leuk 
om anderen te helpen, dat geeft mĳ een goed gevoel.” 
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Tweede Sprong 
 
Ik onderzoek mĳn verlangens, mĳn huidige werkelĳkheid en vraagstukken 
 
Ik werk samen met mĳn helpers om eerst te ontdekken wat ik wil bereiken, en wat ik wil 
leren en ervaren. Pas daarna zoek ik uit hoe ik daar kan komen. Wat wil ik? Als ik een idee 
heb, test ik mĳn idee: wil ik dit om van iets af te komen (probleemoplossing), of wil ik dit 
om iets te laten ontstaan (creatie). Iets creëren is sterker dan problemen oplossen. Het 
vereist lef om te zeggen wat ik wil, zonder me te laten leiden door de mogelĳkheden en 
beperkingen van dit moment. Het vereist ook lef om vervolgens eerlĳk te kĳken naar wat 
ik moet gaan doen om te bereiken wat ik wil.  
 

“Ik heb geleerd om te durven zĳn wie ik ben.”  
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Derde Sprong 
 
Ik maak een actieplan 
 
Ik weet nu welk concreet resultaat ik wil bereiken, wat ik al weet en kan (en wat niet) om 
dat te doen, en wie ik al ken (en wie niet) om me daarbĳ te helpen. Het is tĳd voor actie: ik 
bedenk wat ik ga doen en wat ik nodig heb om mĳn resultaat te bereiken. Ik maak samen 
met mĳn helpers een actieplan.  
 

“Nu heb ik meer vertrouwen in mezelf gekregen. Dat komt ook door de begeleiders. Jullie 
hebben gezegd: ‘je kunt het’. Jullie hebben dingen aan ons overgelaten, niet overgenomen 
juist om ons te laten proberen. Dat heeft veel geholpen. Als jullie alles hadden overgeno-
men dan was het meer jullie project dan ons project.”  

 
 

Vierde Sprong 
 
Ik zoek en vind supporters voor mĳn plan en maak een match 
 
Ik heb nu een actieplan dat ik kan uitvoeren. Nu ga ik een plek zoeken waar ik mĳn plan 
kan en wil uitvoeren. Ik kan mĳn MDt gaan doen bĳ een organisatie, een bedrĳf, maar ook 
daarbuiten. Wanneer ik een plek heb gevonden, maak ik afspraken over de uitvoering van 
mĳn MDt en over de begeleiding die ik daarbĳ krĳg.  
 

“Veel studenten Social Work hebben zelf ook een en ander meegemaakt in hun leven en 
hebben door die ervaring voor deze opleiding gekozen. Dit helpt bĳ de match met  
jongeren in een kwetsbare positie. Sommige duo’s hebben na afloop van MDt nog steeds 
contact.” 
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Vĳfde Sprong 
 
Ik voer mĳn plan uit, vraag hulp, en hou mĳn resultaten en ervaringen bĳ 
 
Mĳn MDt is dynamisch en creatief. Ja, ik heb een plan. Ik merk dat niet alles werkt zoals ik 
had gepland. Daarom hou ik bĳ wat ik doe en wat het effect is, wat er gebeurt als ik iets 
verander, en hoe ik daarmee omga. Zo ontdek ik wat wel werkt en niet werkt, en pas ik mĳn 
plan aan. Ik hoef het niet allemaal zelf te bedenken: mĳn helpers en supporters zĳn er om 
mĳ te helpen.  
 

“Wat ik ook echt van jullie heb geleerd is een stukje verantwoordelĳkheid nemen en zelf 
actie ondernemen en niet meteen vragen. Dus vooral dingen proberen, ga maar doen 
en kĳk maar of het lukt.” 

 
 

Zesde Sprong 
 
Ik evalueer mĳn activiteiten, resultaten en ervaringen: dit is mĳn springplank voor  
een vervolg 
 
Aan het einde van mĳn MDt evalueer ik mĳn activiteiten, resultaten en ervaringen met mĳn 
helpers en supporters. Wat me daarbĳ helpt, is dat ik mĳn acties, resultaten en ervaringen 
heb bĳgehouden. Wat zou ik zo weer hetzelfde doen en wat zou ik anders doen? Ik vertel 
mĳn helpers en supporters ook hoe hun begeleiding me heeft geholpen, of wat ik heb 
gemist.  Wat mĳ betreft is mĳn MDt nu klaar en ik weet wat ik zelf vind van mĳn resultaat. 
Of ik nu teleurgesteld ben of geweldig enthousiast over wat ik heb bereikt, het is tĳd om 
mĳn Europass Certificaat aan te nemen, en mĳn resultaat te vieren samen met mĳn helpers 
en supporters. Het is ook tĳd voor iets nieuws. Wat wil ik nu? Ik ga mĳn ervaringen gebruiken 
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om iets te doen wat ik wil. Ik kan zelf bepalen of ik nog een MDt wil doen, iets dat erop 
lĳkt, of iets heel anders. 
 

“Ik heb ervan geleerd om nog beter samen te kunnen werken. Ik was vroeger altĳd heel 
erg aan het twĳfelen, ik twĳfelde altĳd overal over en nu is dat minder. Dat je niet twĳfelt 
aan jezelf is goed voor de toekomst dat je zeker bent dat je het kan.” 
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2 /  IN ACTIE: ACTIES EN TOOLS VOOR BEGELEIDERS  
 
 

Eerste Sprong 
 
Ik maak contact met helpers: mensen die me kunnen helpen mĳn wens te realiseren  
 
In deze Sprong is het essentieel dat jongeren contact kunnen maken met begeleiders en 
eventueel andere jongeren die zelf al een MDt of een andere vorm van participatieve MDt 
hebben gedaan. De eerste taak voor een begeleider is het creëren en bieden van gele-
genheid voor jongeren om contact te maken met mensen en een methode die ze kunnen 
helpen bĳ het realiseren van hun wens. Dat kan via verschillende vormen van 1-op-1 bege-
leiding, of via voorlichting in hun eigen sociale, digitale en/of educatieve leefomgeving.  
Om die gelegenheid te bieden ondernemen begeleiders drie soorten acties: 
 
Onderzoek hoe empowered je zelf bent 
Als je jongeren vraagt om actief te participeren in hun MDt, waarin ze hun eigen keuzen 
maken en beslissingen nemen, zal je het goede voorbeeld moeten geven. Je zult eerst  
moeten nagaan hoe empowered je zelf bent. In hoofdstuk 3 staat een reflectie oefening die 
je hiervoor kunt gebruiken (Hoe empowered ben ik zelf? Een reflectie voor begeleiders). 
 
Kies hoe jĳ/jouw organisatie aan de slag gaat met MDt 
Het verschilt per individuele jongere in welke werk- en begeleidingsvorm hĳ of zĳ zich  
het meest comfortabel voelt, het meeste kan leren of het beste tot zĳn recht komt. Het 
empoweren van individuele jongeren staat tĳdens MDt centraal. Het gaat erom dat ze voor 
zichzelf een kans zien om iets te gaan doen wat ze graag willen.  
 
In verschillende contexten kan het voorkomen dat een MDt begeleider (in plaats van een 
jongere) de keuze maakt tussen de verschillende werk- en begeleidingsvormen om met 
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MDt aan de slag te gaan. Dat is in principe prima, maar het is dan wel belangrĳk dat de 
begeleider in gesprek gaat met de jongere over de vraag of dit bĳ hem/haar past. De uit-
eindelĳke keuze ligt bĳ de jongere zelf.   
 
De verschillende mogelĳkheden om met een MDt aan de slag te gaan zĳn als volgt:   
Individueel: een jongere gaat individueel – onder begeleiding van een MDt begeleider – 
aan de slag met MDt. Zĳ/hĳ is niet aangesloten bĳ een groep. 
In een kleine groep: een groepje jongeren gaat – onder begeleiding van een MDt bege-
leider – gezamenlĳk aan de slag met MDt. Hoewel het proces met een groep doorlopen 
wordt, is er hierbĳ wel aandacht voor individuele kwaliteiten en wensen. Individuele  
jongeren kiezen later namelĳk zelf welke rol en taken zĳ binnen de groep op zich nemen.  
Individueel maar wel met de support van een groep: een groep jongeren gaat – onder 
begeleiding van een MDt begeleider - aan de slag met een eigen individuele MDt, maar 
kan wel gebruik maken van de kennis, ervaring en ondersteuning van de groep. De jongeren 
kunnen van elkaar leren, samen brainstormen en elkaar motiveren in de weg naar en de 
uitvoering van hun eigen MDt, zonder gezamenlĳk aan hetzelfde project mee te werken. 
 
Neem initiatief in de werving van jongeren 
› Neem zelf initiatief om MDt zichtbaar te maken voor jongeren, zodat ze contact met je 

willen. 
› Kies gerust een doelgroep waarmee je wilt werken, maar bedenk en selecteer niet van 

tevoren voor individuele jongeren in die doelgroep of MDt eventueel geschikt zou zĳn. 
Leg het aan de jongeren voor en laat de keuze bĳ hen zelf liggen.  

› Houd rekening met verschillende contexten, vindplaatsen en toegangskanalen voor 
jongeren die je wilt benaderen en uitnodigen om een MDt te doen. Als je aan de slag 
gaat binnen het jongerenwerk zal dit wellicht anders lopen dan wanneer je aan de slag 
gaat binnen het onderwĳs, ambulante jeugdhulp of sportverenigingen. 

› Maak schriftelĳk en/of digitaal materiaal om jongeren te informeren, te werven en uit te 
nodigen, maar maak vooral persoonlĳk contact om jongeren te vragen en te betrek-
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ken. De meeste jongeren zĳn via via aan de slag gegaan, omdat ze iemand anders ken-
den die aan MDt meedeed of omdat een begeleider ze dat persoonlĳk vroeg.  

› Maak helder wat de mogelĳkheden zĳn die een MDt kan bieden. Maak daarbĳ duide-
lĳk hoe dat anders is dan vooraf door volwassenen bedachte jongerenactiviteiten: bĳ 
MDt komt hun eigen wens op de eerste plaats.   

› Verwachtingsmanagement: maak duidelĳk dat de jongere tĳdens een MDt zelf de 
regie heeft. Dit betekent dat de jongere – als hĳ / zĳ zich gaat aanmelden - veel vrĳheid 
heeft, maar ook dat de jongere zĳn of haar MDt voornamelĳk zelf moet 
bedenken/creëren/uitvoeren, weliswaar met begeleiding.  

› Heb je zelf niet direct toegang tot je doelgroep, schakel dan de hulp in van netwerken, 
organisaties en jeugdprofessionals die dat wel hebben. Onderzoek met hen eerst hoe 
een MDt kan bĳdragen aan de doelen die zĳ hebben in hun werk met de doelgroep. 

 
Tools 
› Model Informatie- en Wervingsflyer 
› Model Programma en Draaiboek Interactieve Voorlichtingsworkshops 
› MDt Aan De Slag formulier ROC  
› Mĳlpalen Maatschappelĳke Ervaringstĳd
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Het verhaal van Impacter Pieter (26 jaar) 
“Ik vind het vooral fijn dat Impacter mĳ uitdaagt op een andere manier te kĳken 
en dingen uit laat proberen op mĳn eigen tempo.” 

Pieter wil graag nieuwe mensen leren kennen. 
Maar hoe doe je dat als je het lastig vindt om op 
mensen af te stappen? Samen met zĳn begelei-
der ging Pieter langs bĳ Impacter. “Ik wilde graag 
meer mensen leren kennen en zo hopelĳk meer 
vrienden maken. Ik vind dat heel lastig, want ik 
vind het spannend om op mensen af te stappen.” 
Met zĳn begeleiders op de woongroep heeft Pie-
ter verschillende dingen geprobeerd. “Dat 
werkte niet. Het leek mĳ juist fijn om mensen te 
leren kennen op een andere manier dan in een 
kring vertellen wie ik ben. Bĳvoorbeeld door vrĳ-
willigerswerk te gaan doen.” 
  
Op ontdekkingstocht 

Pieter houdt van duidelĳkheid en concrete 
afspraken, dus tĳdens de kennismaking spreken 
ze gelĳk over zĳn hobby’s, hoe zĳn week eruit-
ziet, wat hĳ leuk vindt, wat hĳ niet leuk vindt en 
hoe hĳ het wil aanpakken. “Op SamenZwolle 
kwamen we een oproep tegen van Bart. Hĳ was 
op zoek naar een vismaatje. Samen met Diede 
heb ik op zĳn oproep gereageerd.” Tussen Pieter 

en Bart klikte het, dus ze hebben meteen een 
volgende afspraak gemaakt. “Dit keer bĳ de 
spelletjesavond bĳ Stichting Focus. Maar toen 
bleek toch dat we geen vrienden zouden wor-
den.” Op de vraag of het dan niet voor niks is 
geweest, schudt Pieter zĳn hoofd: “Nee helemaal 
niet, het was echt leuk om op deze manier 
nieuwe mensen te leren kennen.” Samen met 
zĳn begeleider, Diede, ontdekte Pieter dat ze bĳ 
het eetcafé van Stichting Focus vrĳwilligers zoch-
ten. “Ik twĳfelde geen moment! Naast mĳn full-
timebaan vind ik dit ‘extraatje’ heel fijn. Ik voel 
me er thuis en het geeft mĳ zelfvertrouwen.” Pie-
ter is vervolgens zelf op zoek gegaan naar 
andere dingen om te doen in zĳn vrĳe tĳd. “Ik 
heb mĳ ingeschreven voor een recreatief bas-
ketbalteam om mĳn energie kwĳt te kunnen en 
andere mensen te leren kennen.” Langzaamaan 
leert hĳ steeds meer nieuwe mensen kennen, 
krĳgt hĳ meer zelfvertrouwen en draagt hĳ zĳn 
steentje bĳ. “Ik vind het vooral fijn dat Impacter 
mĳ uitdaagt op een andere manier te kĳken en 
dingen uit laat proberen op mĳn eigen tempo.” 
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Het verhaal van Impacter Kimberly (23 jaar) 
“Door de gesprekken met mĳn begeleider, kwam ik erachter dat ik het vooral leuk 
vind om mensen te helpen en informatie te geven, als gastvrouw bĳvoorbeeld” 

Kimberly vindt verschillende dingen leuk. Model-
vliegtuigen, dieren, maar ook het werk van een 
beveiliger of stewardess. Samen met haar woon-
begeleider besluit ze Impacter te vragen om wat 
tips. Ze ging in gesprek met begeleider Judith: 
“Door de gesprekken met Judith, kwam ik erach-
ter dat ik het vooral leuk vind om mensen te hel-
pen en informatie te geven, als gastvrouw 
bĳvoorbeeld.’’ Het wĳkfestival in Holtenbroek 
dat eraan zat te komen, leek een mooie gele-
genheid om dat eens uit te proberen.  

“Ik meldde mĳ aan als vrĳwilliger om bezoekers 
te helpen en de weg te wĳzen.” Dat beviel haar 
heel goed. Omdat Kimberly gek is op model-
vliegtuigen, leek een match als gastvrouw bĳ  
het vliegtuigmuseum een mooie volgende stap. 
Helaas was daar geen ruimte, maar die ruimte 
hadden ze wél bĳ de Sassenpoort waar Kimberly 
als gastvrouw mensen mag ontvangen en mee-
draait in het team. “Een spannende, nieuwe uit-
daging!”
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Tweede Sprong 
 
Ik onderzoek mĳn verlangens, mĳn huidige werkelĳkheid en vraagstukken 
 
Een MDt start voor een jongere met de vraag: ‘wat wil ik?’ of ‘welk resultaat wil ik bereiken?’ 
Los van verwachtingen van school, thuis en/of de omgeving gaat een jongere nadenken 
over wat hĳ/zĳ graag zou willen doen en leren. Pas wanneer dit helder is, volgt de volgende 
stap: kĳken naar zĳn of haar huidige situatie. Welke vaardigheden, kennis of contacten zĳn 
er al die hem/haar een stap dichter bĳ het gewenste resultaat kunnen brengen? Daarna 
wordt er in kaart gebracht: welke vaardigheden, kennis of contacten mist de jongere nog 
om het gewenste resultaat te bereiken? Tĳdens het beantwoorden van deze vragen, wordt 
het voor een jongere duidelĳk(er) welke acties er ondernomen moeten worden om daar 
te komen. Het maken van een actieplan wordt nader toegelicht in de volgende stap. 
 
De eigen regie van jongeren is een kernwaarde van MDt, wat betekent dat de verlangens 
en doelen van de jongere centraal staan en leidend zĳn. De begeleiding is erop gericht dat 
de jongere zĳn eigen verantwoordelĳkheid en eigen meesterschap kan ontwikkelen. Als 
begeleider kan je de jongere in deze Sprong helpen door hem/haar te vragen en laten  
ontdekken wat hĳ/zĳ het liefst wil, welke middelen er al beschikbaar zĳn en welke middelen 
nog missen. Bovendien help je de jongere bĳ het vinden van antwoorden op vragen die de 
jongere nog heeft. Dit betekent niet dat je als begeleider alle antwoorden hoeft te geven, 
maar dat je de jongere begeleidt bĳ het zelf uitzoeken van de bestaande vraagstukken.  
 
Tools 
› MDt Aan De Slag formulier ROC  
› MDt Routeplanner voor Jongeren 
› MDt Routeplanner voor Begeleiders 
› Format lokaal of regionaal uitvoeringsplan MDt 
› Samenwerkingscontract proactieve jongere 
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Derde Sprong 
 
Ik maak een actieplan 
 
Het maken van een actieplan zorgt voor structuur en een overzichtelĳk beeld van wat er 
nodig is om te bereiken wat een jongere graag wil. In het actieplan is het van belang  
om aandacht te hebben voor twee aspecten, namelĳk wat de jongere binnen de MDt wil 
gaan doen om zĳn/haar doel te bereiken, maar ook hoe hĳ/zĳ een passende MDt plek gaat 
vinden.  
 
De vraag ‘Wat ga ik doen in mĳn MDt om te bereiken wat ik graag wil?’ laat een jongere 
nadenken over wat hĳ graag specifiek wil doen. Het schetst dus een concreet beeld van 
de gewenste MDt plek. Vervolgens is het zaak om te bedenken hoe je een passende MDt 
plek gaat zoeken waar je aan die acties kan werken. De vraag ‘Wat ga ik doen om een pas-
sende MDt plek te vinden?’ kan hierbĳ helpen. Het actieplan biedt voor jongeren ook hand-
vaten om per stap te bekĳken:  
› Kan, wil en ga ik een actie zelf uitvoeren? 
› Vraag ik iemand om hulp bĳ het uitvoeren van deze actie? 
› Laat ik de actie in zĳn geheel door iemand anders uitvoeren?  
 
Het maken van een actieplan kan zelfstandig gebeuren, samen met andere jongeren of 
met behulp van een MDt-begeleider. 
 
Als begeleider kun je verschillende dingen doen om een jongere te ondersteunen bĳ het 
maken van een actieplan.  
 
Rĳk energie en ideeën aan voor mogelĳke acties 
Veel jongeren hebben nog weinig ervaring met wat er allemaal komt kĳken bĳ het zoeken 
en het vinden van een MDt plek (of bĳvoorbeeld een stageplek en/of bĳbaan). Welke stap-
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pen moet je hierin zetten? En hoe kun je dat het beste aanpakken? Als begeleider kan  
je hier actief bĳ helpen door ideeën aan te rĳken en door activerende en verhelderende 
vragen te stellen.  
 
Blĳf aandacht houden voor eigen regie  
Binnen MDt is het gewenste resultaat en het actieplan van de jongere leidend. Als je met 
een jongere werkt aan een actieplan is het dus belangrĳk dat je hem of haar zelf laat uit-
zoeken wat hĳ of zĳ graag wil doen en dat je daar als begeleider bĳ ondersteunt.  
 
Maak de acties klein 
Voor begeleiders zal het een zoektocht zĳn hoe je een jongere het beste kan ondersteunen, 
iedereen heeft tenslotte behoefte aan iets anders. Wel kun je jongeren die daar behoefte 
aan lĳken te hebben, actief aanmoedigen om te beginnen met kleine en overzichtelĳke 
acties. Zo ondersteun je ze om zich te focussen op de eerstvolgende stap of actie, en ont-
dekken ze zelf gaandeweg wat ze aankunnen.   
 
Test acties tĳdens het maken van plannen, niet alleen erna 
De Derde Sprong kan makkelĳk ontsporen in ‘veel denken (en praten) en weinig doen’, 
vanuit een wens om gegarandeerd succes te hebben met wat de jongere heeft bedacht. 
De begeleider kan dit ondervangen door jongeren aan te moedigen om in deze Sprong 
met ‘microacties’ te experimenteren. Die microacties hebben als doel om iets te ontdekken, 
om te testen hoe een bedachte actie in de praktĳk werkt (of niet). Daarmee leren jongeren 
ook stapsgewĳs met hun eigen plan om te gaan tĳdens de uitvoering van hun activiteiten.  
 
Tools 
› MDt Routeplanner voor Jongeren 
› MDt Routeplanner voor Begeleiders
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Het verhaal van Impacter Tjardo (19 jaar) 
“Thuiszitten, dat doe ik niet meer!” 

Tjardo stopte op zĳn achttiende met het VWO. 
Na een jaar thuisgezeten te hebben zonder werk 
of opleiding, was Tjardo er klaar mee. “Ik voelde 
mĳ steeds slechter, maar alleen in beweging 
komen lukte niet.” Tĳd voor actie! Samen met 
Judith ging hĳ een kopje koffie drinken. “Om te 
verkennen wat waardevol zou zĳn voor hem om 
te gaan doen.”, legt Judith uit. “Ik leerde Tjardo 
kennen en merkte dat hĳ ideeën snel van tafel 
veegt, terwĳl hĳ het nog niet eens geprobeerd 
heeft.” Dat werd daarom meteen de volgende 
uitdaging: nieuwe dingen uitproberen. “Meteen 
een goede manier om erachter te komen wat ik 
wél leuk vind om te doen zodat ik straks ook een 
goede studiekeuze kan maken.”  
 
Social Impact Day 
“Diede en Judith nodigden mĳ uit voor verschil-
lende evenementen, zodat we samen nieuwe 
dingen konden uitproberen. Zo kon ik ervaren 
wat wel en niet bĳ mĳ paste”, legt Tjardo uit. Dat 
hĳ mee werd gevraagd naar het netwerkevent 
Social Impact Day, was dan ook best spannend. 
En al helemaal omdat er een briefje op tafel 

stond met de tekst: Mag Tjardo met jou mee-
lopen? “Het was echt heel gaaf om te zien dat 
veel mensen mĳ wilden helpen. Ik heb zelfs het 
aanbod gekregen van een loopbaancoach om 
eens op gesprek te komen!”  
 
Trots  

En zo zĳn ze verder gegaan. “Judith en Diede 
vragen mĳ nog vaak mee naar bĳeenkomsten of 
om mee te denken”, vertelt hĳ trots. “Inmiddels 
ben ik huiskamervrĳwilliger bĳ Verpleeghuis het 
Zonnehuis. Daarnaast ga ik binnenkort wandelen 
met ouderen die wonen bĳ de Nieuwe Haven. 
Ook ben ik lid van de Jongerenraad Zwolle en 
ik ben in gesprek met RMC Leerplicht over het 
thema ‘uitval onder jongeren’ en de vraag hoe 
je vroegtĳdig schoolverlaters kunt bereiken. 
Thuiszitten, dat doe ik niet meer!”
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30 Nienke Broeren als gespreksleider  
bĳ MET-festival in Oss, 6 juli 2020.



Vierde Sprong 
 
Ik zoek en vind supporters voor mĳn plan en maak een match 
 
In deze Sprong onderneemt de jongere samen met de begeleider drie acties: zoeken, vinden 
en matchen. Allereerst gaat een jongere op zoek naar een passende MDt-plek bĳ hem of haar 
in de buurt. In principe is de jongere hier zelf verantwoordelĳk voor, maar het staat hem/haar 
uiteraard vrĳ om daarbĳ hulp in te schakelen. Deze hulp kan geboden worden door een bege-
leider, vrienden, familie of een MDt-werkgroep. Dit zĳn de ‘supporters’ die kunnen helpen bĳ 
het zoeken en vinden van een passende MDt-plek.  
 
Wanneer er een potentiële MDt-plek is gevonden, kan er een match gemaakt worden. Een 
match is een verbintenis tussen de jongere en de MDt-plek. Een match wordt uiteindelĳk 
gemaakt in een zogeheten matchmakersgesprek. Dat is een gesprek tussen de jongere, 
een begeleider vanuit een organisatie/bedrĳf van de potentiële MDt-plek en een MDt 
begeleider. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken, te ontdekken of het klikt, en afspra-
ken te maken over de begeleiding. Is er een match? Dan tekenen beiden partĳen het MDt-
contract en kan een jongere van start gaan. 
 
Het zoeken, vinden en maken van een match is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Omge-
keerd is een match soms eenvoudiger gedaan dan gezegd. Er zĳn minstens vier hoofd-
scenario’s, en nog veel meer afgeleide scenario’s, die niet alleen bepalen of er daadwerkelĳk 
een match kan worden gemaakt, maar ook of een gemaakte match daadwerkelĳk leidt tot 
de uitvoering van een MDt die de jongeren en hun begeleiders voor ogen hadden.  
 
Vier hoofdscenario’s 
De vier hoofdscenario’s beschrĳven ieder verschillende maten van motivatie van de jongere 
voor de potentiële MDt-plek, in combinatie met verschillende maten van commitment van 
de organisatie of bedrĳf voor het bieden en begeleiden van een MDt-plek: 
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Scenario 1: De jongere heeft een lage motivatie, en de organisatie een  
laag commitment.  
De MDt-plek lĳkt niet te voldoen aan de (meeste) verwachtingen van de jongere om zĳn/haar 
gewenste resultaat te bereiken; de organisatie lĳkt niet bereid of in staat om zich te com-
mitteren aan het gewenste resultaat van de jongere en/of participatieve uitvoering optimaal 
te faciliteren en te begeleiden. Dit scenario lĳkt zeer risicovol. 
 
Scenario 2: De jongere heeft een hoge motivatie, en de organisatie een  
laag commitment 
De MDt-plek lĳkt te voldoen aan de (meeste) verwachtingen van de jongere om zĳn/haar 
gewenste resultaat te bereiken; de organisatie lĳkt niet bereid of in staat om zich te commit -
teren aan het gewenste resultaat van de jongere en/of participatieve uitvoering optimaal 
te faciliteren en te begeleiden. Dit scenario lĳkt risicovol en kansrĳk. 
 
Scenario 3: De jongere heeft een hoge motivatie, en de organisatie een  
hoog commitment 
De MDt-plek lĳkt te voldoen aan de (meeste) verwachtingen van de jongere om zĳn/haar 
gewenste resultaat te bereiken; de organisatie lĳkt bereid en in staat om zich te committeren 
aan het gewenste resultaat van de jongeren en/of participatieve uitvoering te faciliteren 
en te begeleiden. Dit scenario lĳkt zeer kansrĳk. 
 
Scenario 4: De jongere heeft een lage motivatie, en de organisatie een  
hoog commitment 
De MDt-plek lĳkt niet te voldoen aan de (meeste) verwachtingen van de jongere om zĳn/haar 
gewenste resultaat te bereiken; de organisatie lĳkt bereid en in staat om aan zich te com-
mitteren aan het gewenste resultaat van de jongeren en/of participatieve uitvoering optimaal 
te faciliteren en te begeleiden. Dit scenario lĳkt risicovol en kansrĳk. 
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Met kennis van deze scenario’s kan een begeleider de jongere ondersteunen om zĳn/haar 
kansen op een succesvolle match te vergroten, en mogelĳke risico’s in te schatten. Er zĳn 
echter geen garanties vooraf. In hoeverre een match die kansrĳk leek in de praktĳk ook 
slaagt, of in hoeverre een match die juist risicovol leek in de praktĳk mislukt is niet volledig 
te bedenken tĳdens de voorbereidingen en het matchmakersgesprek. Elke match biedt 
kansen en risico’s, en welke daarvan uitkomen is pas te bepalen tĳdens en na de uitvoering 
– dat betekent: niet te veel nadenken over ‘het beste scenario’, maar met concrete acties 
testen of je scenario gaat werken. De begeleider is er met zĳn/haar voorbeeld en woorden 
om jongeren aan te moedigen en hun idee actief te testen. Een matchmakersgesprek is 
feitelĳk een hele concrete actie. Hierin kunnen namelĳk eventuele aannames over de moti-
vatie van de jongere en commitment van de aanbieder van een MDt-plek worden getest. 
Kennis van matchingscenario’s geeft geen garanties, maar biedt wel houvast om in actie 
te komen zodra het kan. Gebruik deze scenario’s daarom vooral om de jongere en de orga-
nisatie te helpen om zich bewust te worden van kansen en risico’s, het gesprek met elkaar 
te voeren en vervolgens zelf te bepalen of zĳ met elkaar een MDt willen aangaan.  
 
Tools 
› Samenwerkingscontract MDt deelnemer en lokale uitvoerder van MDt-plek 
› Toekomstvisie Maatschappelĳke Diensttĳd (Matchingsscenario’s) 
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Vĳfde Sprong 
 
Ik voer mĳn plan uit, vraag hulp, en hou mĳn resultaten en ervaringen bĳ 
 
In deze Sprong voert de jongere zĳn/haar MDt uit. Er kunnen meerdere professionele en 
vrĳwillige begeleiders en coaches betrokken zĳn: een begeleider vanuit de organisatie 
waar de jongere zĳn/haar MDt uitvoert en eventueel een externe coach die de jongere 
begeleidde tĳdens de voorgaande Sprongen tot aan het matchmakergesprek. Beide rollen 
kunnen zowel door professionele jeugdbegeleiders als (jonge) vrĳwilligers vervuld worden.  
 
Hoewel er geen concrete blauwdruk bestaat voor de taakverdeling tussen een interne en 
externe begeleider, en beide rollen zelfs door dezelfde persoon kunnen worden uitgevoerd, 
is de focus van beide rollen anders. De rol van de interne 
begeleider is die van instructeur en men- tor: een 
begeleider die de jongere frequent ziet 
en spreekt, en vooral faciliteert en 
ondersteunt om zĳn/haar taken op de 
MDt-plek uit te voeren en de daarvoor 
benodigde taakgerichte kennis en vaar- d i g -
heden te ontwikkelen. De rol van de externe begeleider is die van 
consulent: een begeleider die de jongere min- der frequent ziet en 
spreekt en zich vooral richt op de persoonlĳke ontwikkeling.  
 
Acties en woorden van de begeleider als consulent 
Over de rollen van de (interne of externe) begeleider als instructeur, mentor en consulent, 
en de noodzaak om die rollen flexibel in te zetten, lees je meer in hoofdstuk 3. Hier geven 
we alvast een aantal kenmerkende acties en uitspraken voor de begeleider als consulent. 
Deze acties en uitspraken zĳn ook beschreven in de tool “MDt Routeplanner voor Begelei-
ders”, maar zĳn zeker niet bedoeld als een best practice ‘script’. Zie ze als een aanmoediging 
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om je eigen ideeën en woorden te vinden, in afstemming met de jongere waar je mee 
werkt. Vind je eigen ideeën en woorden in je samenwerking met een jongere, hoe gek of 
vreemd ze ook mogen lĳken voor een ander, misschien zelfs voor de jongere zelf. 
 
Actie                                                                                         Uitspraken 
 
Laat jezelf zien als een model van 
experimenteren, groeien en leren; door zelf 
bewust te zĳn van jouw eigen woorden en 
gedrag.  
 
Definieer, onderhandel en deel met de jongere 
gezamenlĳke verantwoordelĳkheid voor de 
samenwerking.  
 
Ontdek wat de jongere werkelĳk nodig heeft, 
verzamel informatie over de situatie van de 
jongere, gewenste resultaten en mogelĳke acties. 
 
Geef actief feedback, en moedig reflectie  
bĳ de jongere (op denken, handelen en effecten) 
aan.  
 
Reik taal en kennis aan die nieuw zĳn voor de 
jongere, en ondersteun zo het vermogen van 
jongeren om onderscheid te kunnen maken. 
 

 
 
Reik energie en ideeën aan voor mogelĳke  
acties. 
 
Moedig gezamenlĳke verantwoordelĳkheid  
aan, en volg de actiebereidheid en het 
doorzettingsvermogen van de jongere. 
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‘De vorige keer hebben we het met elkaar gehad 
over dit onderwerp op die manier, dat werkte toen 
niet helemaal lekker. Laten we het nu op een 
andere manier proberen.’

‘Wat verwacht je dat ik voor jou kan betekenen  
als begeleider?’

‘Wat houdt je bezig?’  (luister naar het antwoord)  
‘wat nog meer?’  (blĳf deze vraag herhalen tot het 
antwoord ‘verder niets’ is)

‘Kies één moment in de week uit om lastige of juist 
leuke situaties op te schrĳven. Later kunnen we 
het hebben over deze situaties.’

‘Een MDt is niet hetzelfde als een stage. Een stage 
is iets wat bĳ je opleiding past en waar je 
studiepunten voor krĳgt. Bĳ een MDt gaat het 
echt om iets waar jouw eigen interesses liggen en 
doe je het voor de ervaring.’

‘Waar voel je je goed bĳ? Zoek kansen op om die 
momenten te herhalen.’

‘Stapsgewĳs werken we naar de resultaten toe. Ik 
hoor graag van jou welke stappen je daarin hebt 
gemaakt en hoe ik je daarbĳ kan ondersteunen.’



Door je eigen bereidheid om een model voor experimenteren, groeien en leren te zĳn, 
ben je zelf de belangrĳkste ‘begeleidingstool’. Dit betekent ook dat je jouw eigen adviezen 
serieus mag nemen, bĳvoorbeeld door acties zoals: 
› Houd zelf bĳ hoe het gaat tĳdens het begeleiden van jouw MDt Jongere. Zo herinner 

jĳ jezelf aan wat het belangrĳkste is voor jou. Waar word je blĳ van? Wat vind je lastig? 
Wat verrast jou? 

› Geef het bĳ andere begeleiders of de jongere zelf aan als je ergens mee zit of je je 
ergens niet prettig bĳ voelt tĳdens het begeleiden van jouw MDt Jongere. Vertel het of 
schrĳf het ook op als je iets leuks, goeds of positiefs meemaakt. 

› Maak het bespreekbaar als dingen toch anders verlopen dan je van tevoren had 
bedacht, want dat gaat gebeuren.  

 
Deze Sprong draait niet alleen om het bereiken van resultaten door jongeren, maar ook 
om het bereiken van begeleidingsresultaten en om het leren van jullie gezamenlĳke acties 
en ervaringen naar die resultaten. Er is een vorm van monitor nodig waarin de voortgang 
van de jongeren in een MDt-traject gevolgd wordt.  Uit de monitor is te leren wat werkt en 
wat niet, en te ontdekken of er veranderingen nodig zĳn in het plan van de jongere of de 
begeleiding.  
 
Monitoren vanaf de start of evalueren achteraf? 
Het verschil tussen monitoring vanaf de start en een evaluatie achteraf is dat met een 
monitor vanaf het begin bĳgestuurd kan worden, en de voortgang in een project of bĳ een 
deelnemer gedurende de looptĳd bĳgehouden wordt. Als je bĳvoorbeeld iemand pas na 
afloop vraagt naar de verwachtingen aan het begin van een traject, dan kunnen deze 
worden ingekleurd door de al opgedane ervaring. Een ander voordeel van monitoring is 
dat je met een startmeting teleurstelling kunt voorkomen. Dromen mag, zeker bĳ een par-
ticipatieve MDt, maar als je als begeleider ziet dat iemands verwachtingen van MDt echt 
heel ver afliggen van wat er binnen MDt mogelĳk is, zoals het veranderen van de jeugdzorg, 
dan is het goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
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Monitoring start dus al op het moment dat jĳ start met de begeleiding. Jongeren vullen 
een vragenlĳst in voor de nul-meting. Deze vragen kunnen jou als begeleider op weg 
helpen om jezelf en jouw begeleiding bĳ te houden, en de jongere te ondersteunen om 
voor zichzelf hetzelfde te doen: 
 
Vragen bĳ de start voor de begeleider                      Vragen bĳ de start voor de jongere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participatieve monitoring: 7 vragen voor ontwerp en uitvoering 
De voornaamste reden voor het inzetten van een monitor is om zicht te houden op de 
voortgang en of de beoogde resultaten worden behaald. Een goede monitor levert jon-
geren, begeleiders en organisaties relevante inzichten op. Uitgangspunt daarbĳ is wat jon-
geren zelf willen bereiken en hoe de MDt daaraan bĳdraagt. De METhode kent een 
participatieve vorm van monitoring: jongeren zĳn zelf actief bĳ het opstellen en uitvoeren 
van de monitor. Zĳ halen zelf actief resultaten op en gebruiken deze bĳ de voortgang van 
het traject. Om voor jouw project een eigen participatieve monitor te ontwerpen en uit te 
voeren, kun je je laten leiden door 7 vragen.  
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Wat zĳn je verwachtingen van het begeleiden van 
een MDt Jongere?

Welke resultaten wil je behalen met het 
begeleiden van een MDt Jongere?

Wat denk je te gaan leren door het begeleiden 
van een MDt Jongere? 

Wat voor ondersteuning vanuit het MDt-project 
verwacht je zelf tĳdens het begeleiden van een 
MDt Jongere?

Wat zĳn je verwachtingen van een MDt?

Welke resultaten wil je behalen met een MDt?

Wat denk je te gaan leren door het doen van  
een MDt?

Wat voor begeleiding verwacht je tĳdens het 
doen van een MDt?



1. Waarom willen jullie een monitor inzetten? Wat is het doel van de monitor? 
2. Wat is voor jullie de meerwaarde van een participatieve monitor? 
3. Welke rol zien jullie voor jongeren bĳ de ontwikkeling én de uitvoering van de 

monitor? 
4. Welke rol zien jullie voor begeleiders bĳ de ontwikkeling én de uitvoering van de 

monitor? 
5. Welke partĳen kunnen jullie betrekken bĳ de ontwikkeling en de uitvoering van de 

monitor? Hoe gaan jullie dit aanpakken? Denk bĳvoorbeeld aan onderwĳsinstellingen 
6. Hoe gaan jullie de data verzamelen? Hoe kan dit in bestaande werkprocessen 

geïntegreerd worden? 
7. Wat willen jullie met de uitkomsten van de monitor gaan doen? 
 
Door deze vragen zelf en samen met jongeren te beantwoorden wordt er geen vast stap-
penplan gevolgd, maar krĳgt de monitor vorm op basis van jullie eigen context, wensen 
en mogelĳkheden. Voor het beantwoorden van deze vragen kan inspiratie gehaald worden 
uit de publicatie “De participatieve MDt monitor” (zie ook: "In producten: enkele tools," 
hoofdstuk 5 in deze gids). 
 
Tools 
› MDt Routeplanner voor Jongeren 
› MDt Routeplanner voor Begeleiders 
› De Kwaliteitsmonitor MDt 
› De Participatieve MDt Monitor: opzet, resultaten en aanbevelingen 
› Onze Impacters – Verhalenboek 
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Het verhaal van Impacter Vivien (24 jaar) 
‘Wat ik vooral hoop, is dat mensen het serieus nemen en dat ik anderen met mĳn 
documentaire kan inspireren.’  

Een eigen documentaire maken, dat lĳkt Vivièn 
écht tof. En dan ook nog over zichzelf. “Een 
beetje ongemakkelĳk voelt het nog wel”, zegt ze 
giechelend. Het begon met een paar filmjes op 
TikTok. “Ik vind het leuk om gewoon raar te 
doen! Eén van mĳn video’s is bekeken door 
meer dan 7000 mensen, ongeveer dan”, zegt ze 
trots, maar wel heel bescheiden. “Ik vind het 
spannend om iets te plaatsen. Mensen vinden er 
altĳd wat van.” Met tips van Floor, haar begelei-
der, gaat Vivièn de uitdaging aan. “We hadden 
afgesproken dat ik elke week iets online moest 
plaatsen. Ik vind het lastig om een tekst erbĳ te 
verzinnen, want straks vinden mensen die tekst 
raar. Met een tip van Floor lukt mĳ dat nu wel. Ik 
kĳk naar wat ik gemaakt heb, bĳvoorbeeld een 
foto, en schrĳf een minuut lang alles op wat in 
mĳ op komt. Daar maak ik dan wat van.  
 
Eigen documentaire 
Met een grote lach vertelt Vivièn over haar plan 
om een eigen documentaire te maken. “Ik heb 
ADHD en met mĳn documentaire wil ik mensen 
laten zien wat ADHD is en wat het met mĳ doet 

als ik stop met medicatie. Ik hoop dat er meer 
aandacht komt voor het onderwerp. Door de 
medicatie raak ik mĳn karakter kwĳt, ik snap 
bepaalde grapjes bĳvoorbeeld niet.” Vivièn legt 
niet alleen haar eigen proces vast, ze wil ook 
experts zoals artsen interviewen. “Ik wil waar-
heden naar boven brengen. Want mensen den-
ken vaak dat ze wel weten hoe het zit, maar wat 
weten we er nou eigenlĳk van?” Wat Vivièn echt 
hoopt? Dat er meer aandacht komt voor het 
onderwerp. “Dat een bepaald programma 
denkt: hé, wat mooi gemaakt! En dat ze dan wil-
len samenwerken met mĳ. Wat ik vooral hoop, is 
dat mensen het serieus nemen en dat ik anderen 
met mĳn documentaire kan inspireren.” 
 
Oefenen 
Om te oefenen wil Vivièn een Youtube-kanaal 
beginnen. Ze heeft andere helpers gevraagd dat 
met haar te gaan doen. “Zo kunnen we samen 
leren en de drempel van het openbaar filmen 
wegnemen. We kunnen oefenen met het gebruik 
van de camera en leren hoe je video’s edit en 
elkaar daar vervolgens feedback op geven!’’
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Zesde Sprong 
 
Ik evalueer mĳn activiteiten, resultaten en ervaringen: dit is mĳn springplank voor  
een vervolg. 
 
Zoals bĳ de vorige Sprong draait ook deze Sprong niet alleen om de begeleiding van een 
jongere bĳ zĳn/haar evaluatie, maar ook om het evalueren van je eigen acties, resultaten 
en ervaringen als begeleider. Deze vragen kunnen je op weg helpen om jezelf te evalueren, 
en om de jongere te ondersteunen hetzelfde voor zichzelf te doen:  
 
Vragen bĳ de afronding voor de begeleider          Vragen bĳ de afronding voor de jongere 

 
 

Zĳn de verwachtingen die je van tevoren had 
uitgekomen?

Heb je de resultaten die je verwachtte te behalen 
ook behaald? Zo ja/nee, waar komt dat door? 

Hoe vond je het? Wat vond je leuk? Wat minder 
en waarom? 

Wat heb je ervan geleerd? Waar heb je wat aan in 
de toekomst en waarom? 

Wat vond je van de begeleiding? Heb je iets 
gemist in jouw begeleiding, en zo ja, wat?  
Wat had er anders/beter gekund?

Wat ging er goed? Wat was een knelpunt? Wat 
had anders gemoeten/gekund en waarom? 

Wat vond je van de matching en ondersteuning 
vanuit je samenwerkingspartners en collega be ge -
leiders? Heb je iets gemist aan ondersteuning,  
en zo ja, wat? Wat had er anders/beter gekund?

Zĳn de verwachtingen die je van tevoren had 
uitgekomen?

Heb je de resultaten die je verwachtte te behalen 
ook behaald? Zo ja/nee, waar komt dat door?

Hoe vond je het? Wat vond je leuk? Wat minder 
en waarom?

Wat heb je ervan geleerd? Waar heb je wat aan in 
de toekomst en waarom?

Wat ging er goed? Wat was een knelpunt? Wat 
had anders gemoeten/gekund en waarom?



Het verhaal van Impacter Mart 
‘Ik heb geleerd dat ik zelf verantwoordelĳk ben voor mĳn eigen geluk’ 

'Niet bĳ de pakken neerzitten’, dat is Mart op het 
lĳf geschreven. Nadat hĳ geen plezier meer had 
in zĳn opleiding heeft hĳ zélf voor een match 
gezorgd. Het liep niet lekker tĳdens zĳn pabo-
opleiding en hĳ wilde met iemand buiten zĳn 
opleiding sparren. Iemand die hem en zĳn oplei-
ding niet kende. Begeleider Luuk bleek de 
ideale persoon om hem op weg te helpen: hĳ 
heeft namelĳk zelf ook geworsteld met zĳn 
opleiding(en).“Luuk was een fijne gesprekspart-
ner, omdat hĳ goed wist welke vragen ik had.” 
Na meerdere gesprekken met Luuk kreeg Mart 
door dat hĳ zélf aan zet was en zelf keuzes kon 
maken in zĳn proces. “Ik wilde het plezier in  
lesgeven weer terugvinden. Toen kwam ik op 
het idee om een kennis van mĳ om hulp te vra-
gen die zelf ook voor de klas staat.” Met school 

overlegde Mart of hĳ daar de tĳd voor kon krĳ-
gen. “Mĳn studiebegeleider zei toen dat ik daar 
wel studiepunten voor kon krĳgen”, vertelt Mart. 
Maar dat wilde hĳ niet: “Deze stage is een ver-
dieping voor mezelf, daar wil ik geen punten 
aan hangen.”  
 
En nu?  
“Deze ervaring heeft mĳ nieuwe energie en 
inspiratie gegeven om mĳn opleiding weer op te 
pakken. En dat doe ik nu met veel plezier!” zegt 
hĳ trots. “Ik heb geleerd dat ik zelf verantwoor-
delĳk ben voor mĳn geluk. En door niet bĳ de 
pakken neer te gaan zitten maar mĳn studie nog 
een kans te geven, heb ik het plezier weer terug-
gevonden. Op naar mĳn afstudeerjaar!”
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Wanneer een MDt voor een jongere is gestart, dan komt het ook tot een einde. Dit geldt 
ook voor de begeleiding. Deze Sprong vraagt nadrukkelĳk om de bewuste afronding door 
de jongere zelf, naar het moment dat de jongere als eigenaar van zĳn of haar MDt kan zeg-
gen: “Het is klaar!” Niemand anders kan dat voor de jongere doen, ook al kunnen bege-
leiders jongeren helpen om dat moment te herkennen en te erkennen. Samen met jou 
evalueert de jongere wat hĳ/zĳ heeft gedaan en geleerd, en welke resultaten zĳn bereikt. 
Dat is ook het moment waarop de jongere leert leven met het resultaat, met wat hĳ of zĳ 
heeft bereikt. Dat kan variëren van teleurstelling tot geweldig enthousiasme, en beide kun-
nen de energie geven om een nieuw project te starten. 
 
Dit is een belangrĳk overgangsmoment naar iets nieuws, en kan door praktische omstan-
digheden (er is geen of nauwelĳks tĳd) of negatieve oordelen over het succes van een MDt 
overgeslagen worden. Toch is het belangrĳk bewust stil te staan bĳ het feit dat er een resul-
taat is bereikt, zodat een afronding – “Het is klaar!” in tegenstelling tot “Ik ben er klaar mee!” 
– ervaren kan worden. Een afronding zelf is een belangrĳk succes, en schept ruimte voor 
iets nieuws omdat er geen losse einden achterblĳven. Dit geldt voor jongeren, en voor hun 
begeleiders. Een manier om dat op een leuke en plezierige manier te doen is een geza-
menlĳke en feestelĳke afrondingsceremonie waarin jongeren herkenning  
en erkenning krĳgen voor wat ze hebben bereikt, bĳvoorbeeld door hen een Europass 
Certificaat te overhandigen dat speciaal is ontwikkeld voor jouw MDt-project.  
 
Samenvattend rond je deze Sprong af met de volgende acties: 
› Organiseer met elke jongere die je hebt begeleid een afrondend evaluatiegesprek. 

Doe dit eventueel in een gezamenlĳke sessie met meerdere jongeren die jĳ en je colle-
ga’s en partners hebben begeleid. 

› Maak afspraken met de jongeren over een gezamenlĳke en feestelĳk afrondingscere-
monie, organiseer deze en voer die uit. Doe dit het liefst samen met de betrokken jon-
geren en begeleiders. Maak er echt een feestje en een viering van, voor jongeren en 
begeleiders. 
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› Als de jongeren het wensen, en als je een vervolg kunt bieden, laat je dan door jonge-
ren uitnodigen voor een gesprek zoals in de Eerste Sprong. 

› Gebruik wat je zelf hebt geleerd tĳdens de begeleiding van jongeren in hun MDt ook 
in nieuwe projecten (MDt of niet) om jongeren empowerend te begeleiden bĳ het  
realiseren van hun gewenste resultaten. 

 
Tools 
› MDt Routeplanner voor Jongeren 
› MDt Routeplanner voor Begeleiders  
› Europass Maatschappelĳke Ervaringstĳd  
› De Participatieve MDt Monitor: opzet, resultaten en aanbevelingen 
› Onze Impacters – Verhalenboek 
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3 /  IN PROCES: DE VIJF PARTICIPATIEVE DISCIPLINES 
VOOR EMPOWERMENT  
 
In de voorgaande hoofdstukken schrĳven we dat empowerment tegelĳkertĳd doel,  
actie en proces is van de METhode. Tot hier hebben we nog indirect gesuggereerd wat 
empowerment kan betekenen voor het perspectief van jongeren en acties van begeleiders 
in MDt, maar nog niet uitgelegd wat we er precies mee bedoelen. We hebben dat bewust 
gedaan omdat de lezer van deze gids dezelfde ruimte verdient die jongeren in MDt  
wordt gegund: om je eigen ideeën, ervaringen, beelden, aannames en ontdekkingen over 
empowerment de vrĳe loop te laten. Dan is het zinvol en oneindig veel interessanter om 
te zien waar eventuele overeenkomsten en verschillen zitten, zonder dat jĳ jouw opvattingen 
hoeft op te geven of jouw eigen ervaringen in ons model hoeft te passen.  
 
In dit hoofdstuk gaan we eerst concreter in op ons begrip van empowerment in MDt, omdat 
het anders onduidelĳk is of we het over dezelfde doelen, acties, en processen hebben. 
Door ‘empowerment’ niet te definiëren kunnen we blĳven aannemen dat empowerment 
niets meer en niets minder is dan een methode of stappenplan om jongeren te betrekken 
bĳ activiteiten en projecten. Hoewel de METhode als stappenplan gebruikt kan worden, is 
empowerment veel meer dan dat. Wat is empowerment dan? Hoe herken je empower -
ment? Hoe evalueer je het? 
 
Is empowerment mogelĳk?  
Empowerment is in MDt primair een multi-dimensionaal en sociaal proces waarmee jongeren 
hun macht herkennen, erkennen en gebruiken om een resultaat te bereiken dat zĳ wensen. 
Dat gaat verder dan ‘invloed’, omdat ‘macht’ verwĳst naar een natuurlĳke capaciteit om iets 
voor elkaar te krĳgen, vrĳ van goedkeuring van anderen en zonder de noodzaak om hun 
eigen wensen in te ruilen voor acceptatie. Deze ‘macht’ is een ‘macht om te handelen’, niet 
een ‘macht over iets of iemand’.  
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Dit vraagt van begeleiders en van jongeren in een MDt maar ook van beleidsmakers en 
jeugdprofessionals dat ze hun aannamen over wat maatschappelĳke inzet van jongeren is 
en kan zĳn, ter discussie blĳven stellen. Dat geldt specifiek voor hun aannamen over macht, 
kwetsbaarheid, helpen, creativiteit, resultaten bereiken en ‘succes’. Onze aannamen hierover 
bepalen namelĳk in hoeverre we empowerment, en zelf-empowerment, van jongeren voor 
mogelĳk houden. Als we blĳven aannemen dat het vermogen van jongeren om hun gewen-
ste resultaten te bereiken niet kan veranderen en groeien, dat dat vermogen een onver-
anderlĳk element is en blĳft – in de huidige (maatschappelĳke) positie van jongeren – dan 
is empowerment onmogelĳk. Maar wanneer jongeren kunnen ervaren dat hun vermogen 
om een gewenst resultaat te bereiken wel degelĳk verandert door samen te werken met 
anderen en door hun eigen acties, dan is (zelf-)empowerment wel mogelĳk.  
 
Is empowerment van jongeren vanzelfsprekend? 
Jongeren zĳn van nature kwetsbaar omdat ze opgroeien en in ontwikkeling zĳn, zonder 
dat dat hun functioneren of het realiseren van persoonlĳke doelen en relaties permanent 
in de weg staat. Maar er zĳn ook jongeren die door gebeurtenissen buiten hun invloed, 
keuzes binnen hun invloed, of een combinatie van beide, zich te lang en op teveel terreinen 
van hun leven kwetsbaar voelen en in hun natuurlĳke ontwikkeling geremd worden. Voor 
hen komt hun proces van empowerment niet meer op een natuurlĳke manier tot stand, 
maar is support nodig om zichzelf te leren empoweren. De METhode is een manier om dat 
proces op gang te brengen, maar participatieve vormen van MDt zĳn verre vanzelfsprekend 
voor jongeren, en voor begeleiders. De METhode geeft jongeren de vrĳheid om hun MDt 
zélf in te vullen. Voor sommige jongeren is dit een uitdaging die ze graag aangaan, maar 
anderen kan die vrĳheid juist afschrikken en hebben behoefte aan specifieke kaders. Om 
jongeren enthousiast te krĳgen voor een MDt én enthousiast te houden, is het belangrĳk 
dat begeleiders oog hebben voor behoeften aan specifieke kaders en een mix aan drie 
motivaties van jongeren om mee te doen: 
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1. Het is juist: je wilt iets voor een ander betekenen. 
2. Het loont: je hebt er zelf iets aan, het levert je iets op. 
3. Het is leuk: plezier en gezellig samen iets met anderen doen.  
 
Een mix van motivatie en behoeften aan specifieke kaders zĳn niet in beton gegoten. Sterker 
nog, meestal zie je bĳ jongeren een combinatie, een mix dus. Bovendien kan de motivatie 
en behoefte aan specifieke kaders gedurende MDt en zelfs per Sprong of activiteit ver-
anderen. Deze mix aan motivaties en behoeften aan kaders is ook terug te zien in de moge-
lĳke leereffecten en persoonlĳke ontwikkeling tĳdens een MDt.  
 
Leereffect: samenwerken en plannen kun je leren 
Deelnemen aan een MDt biedt jongeren de mogelĳkheid om verschillende vaardigheden 
aan te leren die ze later ook (kunnen) gebruiken voor opleiding en/of werk: samenwerken 
en vertrouwen op het werk van anderen, hun mening geven én omgaan met andere  
meningen, voor een groep staan, voorbereiden en begeleiden van workshops en bĳeen-
komsten, projecten opzetten, een planning maken, verantwoordelĳkheid nemen en zelf 
actie ondernemen (in plaats van te wachten dat iemand anders het oplost), werven en 
begeleiden van andere jongeren, contact leggen met organisaties en personen bĳ de uit-
voering van een MDt.  
 
Persoonlĳke ontwikkeling: zelfvertrouwen 
Jongeren die een participatieve MDt doen, merken dat ook hun zelfvertrouwen groeit: hun 
zelfbeeld is positiever, ze vinden zichzelf socialer, twĳfelen minder aan zichzelf en durven 
zichzelf te zĳn. Deze ‘zachte’ effecten van een participatieve MDt kunnen helpen bĳ het 
enthousiasmeren van ondersteuners van jongeren met een kwetsbaarheid (denk aan docen-
ten, hulpverleners, ouders). Met name docenten kunnen belangrĳke ambassadeurs zĳn 
voor een participatieve MDt, zolang zĳ tĳdig betrokken worden om binnen hun eigen cur-
riculum en planning een plek te vinden voor een dergelĳke aanpak.   
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De dimensies van het empowerment proces 
De METhode is gebaseerd op ervaringen van jongeren en begeleiders die laten zien dat 
empowerment van jongeren, ook kwetsbare jongeren, mogelĳk is. Hiermee bedoelen we 
allerminst dat je met jongeren die een of ander probleem hebben aan de slag gaat om 
hun kwetsbaarheden aan te pakken, te verminderen of zoveel mogelĳk ongedaan te maken. 
Empowerment is niet in de eerste plaats bedoeld om een oplossing te bereiken die voldoet 
aan een collectief ideaal dat stelt wat jongeren moeten voelen, denken en doen. Empower -
ment is juist een leerproces waarin jongeren een persoonlĳke mindset ontwikkelen over 
hun eigen rol en eigenaarschap bĳ de invulling en uitvoering van hun MDt, die leidt tot 
verandering en ontwikkeling. Die verandering en ontwikkeling ontvouwt zich in een viertal 
dimensies: zelfbeschikking, betekenis, competenties en macht. 
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Zelfbeschikking: Vrĳheid van oordelen en handelen. 
Zelfbeschikking van jongeren in hun MDt is de mate waarin zĳ vrĳ zĳn om te bepalen hoe 
zĳ hun MDt willen doen. Je geeft jongeren toestemming om zelf beslissingen te nemen, 
zonder ze daarbĳ op de vingers te kĳken, en zonder ze te vertellen wat ze moeten doen, 
en hoe ze dat moeten doen. Je gaat er dus vanaf de start vanuit dat jongeren autonomie 
hebben en zelf de regie hebben over hun MDt, in die mate waarin ze dat zelf willen. Bĳ 
deze autonomie hoort ook dat jongeren verantwoordelĳkheid nemen en zich verantwoorden 
voor de vrĳheid die ze hebben binnen hun eigen MDt. Zelfbeschikking is echter niet statisch, 
maar voortdurend in beweging. Hoe groot het gevoel van zelfbeschikking is van jongeren 
in hun MDt hangt af van de mate waarin ze het gevoel hebben dat de activiteit en acties 
die zĳ hebben gekozen hun eigen vrĳe keuze was, en niet opgelegd door anderen. Zelf-
beschikking is niet afhankelĳk van de goedkeuring van anderen, maar afhankelĳk van de 
goedkeuring die jongeren zichzelf geven voor hun activiteit en acties. Kortom, wanneer 
jongeren kunnen zeggen: "Deze MDt is van mĳ!" 
 
Betekenis: Persoonlĳke binding met MDt en MDt-plek 
Wat voor zelfbeschikking van jongeren in hun MDt geldt, geldt ook voor de betekenis die 
zĳn of haar MDt heeft voor een jongere. Die betekenis bepalen ze zelf, en is niet afhankelĳk 
van de betekenis die anderen zien. Zĳ geven zelf betekenis aan hun MDt naar de mate 
waarin ze geven om hun MDt en waarin hun MDt belangrĳk voor ze is. Wanneer hun MDt 
en de dingen die zĳ voor hun MDt doen passen bĳ hun persoonlĳke waarden, dan ervaren 
jongeren hun MDt als betekenisvol. Dan geloven ze in wat ze doen, en ervaren ze hun MDt 
als waarde(n)vol. Dit betekent ook dat een jongere zĳn/haar eigen definitie van succes 
bepaalt. Een MDt zonder persoonlĳke betekenis voor de jongere leidt vaak tot onrust, 
verlies aan motivatie en verminderde betrokkenheid, ook in de samenwerking met bege-
leiders die hen willen helpen. Activiteiten met betekenis vanuit de jongeren zelf - en daar 
valt ook de samenwerking met een begeleider onder - geven juist een gevoel van doel-
gerichtheid, energie en motivatie. Het gevoel van persoonlĳke betekenis is de drĳvende 
kracht van empowerment, en van intrinsieke motivatie.  
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Competentie: Vertrouwen in eigen vermogens 
Jongeren die empowered zĳn hebben vertrouwen in de vermogens die ze hebben, en ver-
trouwen dat ze hun MDt kunnen uitvoeren. Ze voelen zich zeker wanneer ze de mogelĳk-
heden en (technische) competenties hebben die ze nodig hebben om hun acties uit te 
voeren. Dit vertrouwen is echter alleen voldoende aanwezig als externe invloeden afwezig 
zĳn in een mate die hun prestaties of de waardering van hun prestaties kunnen ondermĳnen. 
De begeleiding van jongeren moet daarom niet alleen gericht zĳn op het uitdagen en 
ondersteunen van jongeren in het volbrengen van hun acties, maar ook gericht zĳn op het 
ontwikkelen van voldoende gevoel van competentie bĳ jongeren om hun acties en activiteit 
uit te voeren. Een MDt begeleider kan de jongere uitdagen om tot zĳn/haar uiterste te 
gaan, maar dan op zo'n manier dat die inspanning bĳdraagt aan de competentie van de 
jongere zonder dat de jongere onderuitgaat. Sensitiviteit voor deze balans tussen inspanning 
en vertrouwen in het eigen vermogen is een belangrĳke competentie van de begeleider 
zelf die alleen in de praktĳk geleerd kan worden. Als een jongere er niet op kan vertrouwen 
dat hĳ/zĳ competent genoeg is om een actie uit te voeren, slaat de verlamming toe en trekt 
de jongere zich terug. 
 
Macht: Zelf een stempel kunnen drukken 
Macht gaat niet zozeer over de wens van jongeren om macht of invloed te krĳgen over 
iets, iemand of een situatie. Vaak is een dergelĳke wens van jongeren al een signaal dat ze 
het gevoel hebben dat ze geen macht hebben, wat samengaat met het gevoel dat ze niet 
empowered zĳn. Macht is de mate waarin jongeren feitelĳk al vanaf de start een stempel 
kunnen drukken op hun MDt en de omgeving waarin ze hun MDt doen, zonder dat ze eerst 
moeten bewĳzen dat ze het verdienen om hun stempel te drukken. Macht betekent dus 
het vermogen om beslissingen te nemen, relaties met anderen aan te gaan, en acties te 
ondernemen die hun eigen MDt aangaan, en vooral het vermogen om met hun MDt het 
resultaat te bereiken dat ze wensen. Dit vermogen gaat verder dan hopen dat het iets ople-
vert; het gaat over het vertrouwen van jongeren dat hun MDt en hun acties invloed hebben. 
De makkelĳkste, maar vaak ook spannendste, manier om dit soort macht te hebben is wan-

50



neer jongeren in hun MDt zoveel mogelĳk beslissingen nemen. De zorg dat jongeren ver-
keerde beslissingen zullen nemen is terecht, maar het doet niets voor de empowerment 
van jongeren om dan te concluderen dat jongeren zo min mogelĳk beslissingen moeten 
nemen, of dat beslissingen van jongeren over hun MDt zodanig voorbereid moeten worden 
dat het feitelĳk niet meer hun beslissing is. Een ervaringsgegeven in empowerment pro-
cessen is dat mensen leren goede beslissingen te nemen door zoveel mogelĳk (ook ver-
keerde) beslissingen te nemen. Dat is wat leidt tot het vertrouwen en vermogen van jongeren 
om zelf een stempel te kunnen drukken. 
 
Een reflectie voor begeleiders 
Kĳk eens terug op je eigen ervaringen met kwetsbare jongeren en/of empowerment, met 
behulp van deze vragen: 
› Wat betekent empowerment voor jou? Wĳkt dat af van de betekenis die in deze gids 

wordt gebruikt? 
› Wat voor ervaringen heb jĳ zelf met empowerment van (kwetsbare) jongeren? Als je vindt 

dat je er slechte ervaringen mee hebt gehad, hoe kwam dat volgens jou? 
› Wat wil je in deze Gids ontdekken of leren over het empoweren van kwetsbare jongeren 

in hun maatschappelĳke inzet? 
 
De beschrĳvingen van de vier dimensies van empowerment zĳn niet uitputtend en zeker 
niet het laatste woord over zelfbeschikking, betekenis, competentie en macht van kwetsbare 
jongeren in hun MDt. Ze zĳn een handreiking om vanuit je eigen ervaringen met het werken 
met kwetsbare jongeren en/of de METhode je eigen inzichten te ontdekken. Indien jongeren 
in hun voelen, denken en handelen zelf een gebrek ervaren in één van deze vier dimensies, 
maakt dat ze vanzelf kwetsbaar in hun vermogen om activiteiten en acties te ondernemen 
die ze zelf willen en van waarde vinden. Vaak is het zo dat kwetsbaarheid in één van deze 
dimensies samengaat met kwetsbaarheid in de drie andere dimensies. Empowerment komt 
zelfs niet tot stand wanneer drie van de vier dimensies voldoende aanwezig zĳn.  
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Hun eigen empowerment is een keuze van jongeren en van begeleiders omdat ze  
empowered willen zĳn. Die eigen keuze (lees de beschrĳving van 'zelfbeschikking' nog 
eens terug) is de kern van participatieve begeleiding en het ondersteunen van empowerde 
jongeren in hun MDt. Je kunt dat echter niet aan jezelf opleggen of aan jongeren die je 
begeleidt, net zo min als je aan iemand (of jezelf) kunt opleggen om spontaan te zĳn (pro-
beer het maar).  
 
Een belangrĳk inzicht van begeleiders van MDt was dat het ontwikkelen van deze vier 
dimensies een innerlĳk proces is dat begeleiders nauwelĳks direct kunnen beïnvloeden, 
maar wel indirect door het beoefenen van vĳf participatieve disciplines.  
 
Empowerment is geen quick fix. Er zĳn geen trucs en tips, geen sluiproutes voor versnelde 
empowerment van jongeren. De sleutel tot empowerment van jongeren ligt feitelĳk in de 
empowerment van de begeleider van die jongeren. Dat vraagt om inzet, consistentie en 
investering. Voordat je verder leest over de vĳf participatieve disciplines en hoe je die in 
praktĳk kunt brengen, neem even de tĳd om een paar vragen over je eigen wens en bereid-
heid voor empowerment te beantwoorden. Vergelĳk vervolgens jouw antwoorden met de 
spelregels die staan beschreven onder “Empowerment van kwetsbare jongeren: grenzen 
die helpen” en volgen op de vragen. 
 
Inzet 
› Hoeveel bereidheid is er in jouw omgeving (organisatie, partners, jongeren) voor 

empower ment? 
› Wat zĳn jouw verwachtingen? 
› Hoeveel tĳd zou je er zelf in willen steken? Hoeveel tĳd denk je dat jouw omgeving er 

in wil steken? 
› Zou jĳ/jouw organisatie bereid zĳn tot een investering in empowerment voor de  

lange termĳn? 
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Consistentie 
› Ben je consistent in wat je zegt tegen collega's en jongeren als het gaat om empowerment 

en participatie van jongeren? 
› Schrĳf eens een voorbeeld op van een situatie waarin jouw gedrag niet ondersteunend 

was voor empowerment? (van jezelf, van collega's, van jongeren) 
› Hoe had je dat, terugkĳkend, anders kunnen doen? Probeer meer dan 1 alternatief te 

bedenken. 
 
Investering 
› Welke investering heb je zelf of jouw organisatie gedaan voor empowerment? 
› Vind je die investering gul of toch (een beetje) gierig? Weet je het zeker? 
› Wat voor gevolgen kan deze investering hebben voor empowerment, denk je? 
 
Bĳ het begeleiden van kwetsbare jongeren naar en tĳdens hun MDt is het van belang om 
risico’s en bedreigingen te beoordelen en adresseren. Werken met de METhode betekent 
dat je bewust kiest voor actieve participatie van jongeren in invulling en aanpak. Zĳ zĳn 
daarom actief betrokken bĳ risicoanalyse en het bedenken en inzetten van risico-vermin-
derende strategieën en maatregelen. Actieve participatie en empowerment van jongeren 
betekent niet dat je hen hun eigen boontjes laat doppen. Je hebt spelregels nodig, en 
grenzen, maar dan wel grenzen die helpen.  
 
Ethische spelregels 
› Bĳ alle activiteiten houd je rekening met de specifieke belangen, competenties en behoef-

ten van de jongeren die meedoen. 
› Als begeleider van kwetsbare jongeren beschik je door opleiding en/of ervaring over 

de capaciteiten om dit type werk uit te voeren. 
› Voordat je start met de begeleiding van jongeren, zorg je ervoor dat de benodigde rand-

voorwaarden (tĳd, middelen) gerealiseerd zĳn om tot betekenisvolle participatie te komen. 
› Participatie van jongeren is meer dan het uiten van meningen door jongeren, het is  
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een proces dat actie en verandering ondersteunt, zowel bĳ jou als begeleider als bĳ de 
jongeren die je begeleidt. 

› Jongeren nemen vrĳwillig deel: je moet ze vooraf en gedurende het hele proces eerlĳk 
en adequaat informeren. 

 
Spelregels voor flow en continuïteit  
Het werken met kwetsbare jongeren brengt mogelĳk bepaalde risico’s met zich mee voor 
de continuïteit van de begeleiding en uitvoering van een MDt, bĳvoorbeeld:  
› verloop van vaste begeleider (ziekte, andere banen, verlof e.d.),  
› complexiteit vanwege het werken met meerdere samenwerkingspartners, 
› het lastig bereiken van deelnemers uit de kwetsbare doelgroepen, 
› risico op overvraging, risico op uitval bĳ de jongeren, 
› risico op weinig animo of zelfs weerstand bĳ ontvangende organisaties waar een MDt 

gedaan zou worden, en  
› risico’s die te maken hebben met de vernieuwende aard van de METhode. 
 
Om met dergelĳke risico’s te werken op een manier die de flow van de uitvoering niet 
nadelig beïnvloedt, werk je met de volgende spelregels:   
› Breng samen met jongeren en samenwerkingspartners risico’s in kaart en bedenk maat-

regelen/strategieën om daarmee om te gaan. Zorg ervoor dat het in kaart brengen van 
risico's en de maatregelen/strategieën die je kiest ook onderdeel uitmaken van evaluaties 
en monitoring, zodat je samen met jongeren en andere samenwerkingspartners kunt 
leren van de risico's en interventies.   

› Zorg ervoor dat er voldoende andere begeleiders betrokken zĳn zodat continuïteit niet 
in gevaar komt. 

› Volg de ontwikkelingen/het proces op de voet, samen met jongeren, andere begeleiders 
en samenwerkingspartners.  
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› Bouw voldoende tĳd en flexibiliteit in voor gezamenlĳke visievorming en concrete uit-
werking met heldere afspraken. 

› Bouw voldoende tĳd en flexibiliteit in om onvoorziene gebeurtenissen en ontwikkelingen 
te kunnen opvangen. 

› Indien nodig, schakel externe (psychosociale) ondersteuning/begeleiding in. 
 
De vĳf participatieve disciplines 
Begeleiders die werken met participatieve disciplines in de METhode zullen merken dat 
deze disciplines elkaar kunnen en zullen tegenspreken of tegenwerken. Die spanning is 
niet altĳd makkelĳk om mee om te gaan, noch voor begeleiders noch voor jongeren. We 
willen in deze gids, met praktĳkcases, laten zien dat die spanning gezond kan zĳn. Die span-
ning helpt zowel begeleiders als jongeren bĳ het organiseren en uitvoeren van MDt. Die-
zelfde spanning helpt bovendien om te voorkomen dat begeleiders en jongeren onbedoeld 
hun idealen voor creativiteit en innovatie klemzetten door teveel te focussen op (en afhan-
kelĳk te worden van) organisatiestructuren, processen, technieken en tools. Het gaat erom 
dat jongeren en hun begeleiders de kans krĳgen om zichzelf te empoweren. De vĳf parti-
cipatieve disciplines bevatten spanningen en tegenstellingen die bĳ empowerment horen. 
Deze disciplines bieden tegelĳk een veiligheidsklep tegen het benutten van de METhode 
als een vast recept dat in elke situatie toepasbaar is.  
 
De volgende participatieve disciplines zĳn stappen die begeleiders en jongeren gedurende 
de gehele METhode, en in elk van de Zeven Sprongen, samen doorlopen. Bĳ elke discipline 
vind je eerst een korte omschrĳving van de discipline, inclusief een verwĳzing naar de  
discipline waarmee deze op gespannen voet staat, en wat dit van jou als begeleider vraagt. 
Daarna volgt onder “Wat zou jĳ doen?” een oefening die je kunt gebruiken om te reflecteren 
op wat je doet en kunt doen om deze discipline in de praktĳk te brengen, en eventuele 
tegenstellingen tussen verschillende disciplines op te lossen. Enkele disciplines sluiten af 
met een voorbeeld uit de praktĳk van begeleiders van een MDt. 
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Eerste Discipline 
Empower Jezelf: vertrek vanuit positieve elementen en volg nieuwe beweging door energie 
Als je jongeren vraagt om actief te participeren in hun MDt, waarin ze hun eigen keuzen 
maken en beslissingen nemen, zal je het goede voorbeeld moeten geven. Je zult eerst 
moeten nagaan hoe empowered je zelf bent. 
 
Wat zou jĳ doen?  
Effectieve macht vraagt lef om initiatief te nemen. We voelen ons kwetsbaar door te kiezen 
en te doen wat we geloven dat goed is. Niet door te blĳven doen wat we altĳd hebben 
gedaan, en niet door de doelen en overtuigingen van anderen te volgen. Om onszelf te 
empoweren moeten we risico’s nemen. 
 

Schrĳf drie acties voor jezelf op waarvoor je lef nodig hebt om te doen wat jĳ gelooft dat 
goed is. De Eerste Discipline omvat alle volgende disciplines en hun onderlinge tegen-
stellingen. Waar merk je die tegenstelling(en) het sterkst? Waar het minst? Hoe kun je 
gebruik maken van die tegenstelling(en)? Wie heb je daarbĳ nodig? 

 
 
Tweede Discipline  
Visie en Uitdaging: weet wat je zelf wilt, haal eruit wat erin zit 
Jongeren zullen eigen initiatief tonen wanneer ze helder hebben wat ze zelf echt willen. 
Het gaat niet om jongeren een visie aan te reiken, maar ze hun eigen waarden en visie te 
laten ontdekken. Ze zullen dan makkelĳker de organisatie of plek herkennen waarvan de 
visie en waarden overeenkomen met die van henzelf, en de uitdagingen aangaan die een 
MDt biedt.  
 
Wat zou jĳ doen?  
Visie en uitdaging komen bĳ elkaar wanneer je afscheid neemt van de bestaande situatie, 
en je richt op de toekomst: op het resultaat dat je wilt bereiken. Deze discipline vraagt 
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Eigen keuze lucht op

Als begeleider van een werkgroep voelde ik me 
kwetsbaar toen een jongere uit deze werkgroep 
ongevraagd drie vrienden meenam. Mĳn eerste 
gedachten waren: waarom neem je je vrienden 
mee? Had je dat niet even kunnen aangeven? 
Hebben we wel genoeg eten? Ik zag overal 
belemmeringen. Aan de andere kant was ik ook 
blĳ dat de jongere er was, en wilde ik hem en de 
andere jongeren niet ontmoedigen om met MDt 
aan de slag te gaan. Dat is toch alleen maar fijn? 
Ik besloot mĳn oorspronkelĳke irritaties niet te 
laten merken en heette ze welkom.  
 
Het programma van de daarop volgende bĳeen-
komst stond in het teken van het geven van 
informatie aan de werkgroep, waar de drie 
vrienden van de jongere niet in zitten. Hoewel 
deze bĳeenkomst voor hen dus niet interessant 
was, sloten opnieuw alle vier de jongeren aan. 
Tĳdens het eten waren ze dit keer luidruchtig  
en aanwezig, dus gaf ik een hint waarmee ik 
indirect aangaf dat ze na het eten weg moesten. 
De hint werd niet opgepakt en de jongeren ble-
ven. De rest van de groep werd stiller en maakte 
niet echt meer contact met elkaar. Hoewel de 
MET-Moat – een actieve jongere die andere jon-
geren begeleidt bĳ hun MDt – duidelĳk was 

tegen het groepje en het aangaf wanneer ze last 
van hen had, kletsten de jongeren er toch iedere 
keer weer doorheen. Het belemmerde de bĳ-
eenkomst. Er werd door de werkgroep gezucht 
en ik zag enkelen zelfs rollen met hun ogen. Uit-
eindelĳk greep ik in. Ik gaf aan waarom de bĳ-
eenkomst niet interessant was voor de drie 
jongeren die waren meegekomen en wat ze in 
de plaats konden doen zonder ons te storen. Ik 
gaf aan dat ze anders weg moesten gaan, waar 
ze naar luisterden. De werkgroepleden slaakten 
een zucht van verlichting, er werd onderling 
gekletst en de sfeer was weer positief. De werk-
groep ging aan de slag in de deelgroepen en 
we sloten goed af. Ik merkte dat ik me krachtig 
voelde toen ik uiteindelĳk toch handelde naar 
wat ik dacht dat goed was. Ook de jongeren uit 
de werkgroep hadden er baat bĳ dat ik met lef 
heb gehandeld, door de jongeren weg te sturen.  
 
De casus laat zien dat het lastig kan zĳn om als 
begeleider lef te tonen met acties die misschien 
tegen de wil van sommige jongeren ingaan. Het 
kan echter juist krachtig overkomen en voelen 
als je laat zien dat ook jĳ als begeleider een 
eigen idee hebt van wat goed is en daar ook 
naar handelt. 



actiebereidheid van jezelf en de jongeren die je begeleidt, en dit vraagt om bereidheid 
om in de begeleiding andere wegen in te slaan.  
 

Stel je voor dat je met een jongere of een groep jongeren in contact bent gekomen, en 
je moet uitleggen wat een participatieve MDt is en betekent. Schrĳf eens op wat je zou 
zeggen, in je eigen woorden. Maak geen gebruik van wat er in deze gids staat. Wanneer 
je dit hebt opgeschreven, leg je het een tĳdje weg. Wanneer je later terugleest wat je 
hebt opgeschreven, reflecteer dan op de volgende vragen: 
›  Herken je ‘empowerment’ in jouw visie? 
›  Word je enthousiast van jouw visie? 
›  Zit er uitdaging in, voor jou? 
›  Wat zou je willen veranderen aan wat je hebt opgeschreven? 
 
De Tweede Discipline staat op gespannen voet met de Derde Discipline: Ondersteuning 
en Veiligheid. Waar merk je die tegenstelling het sterkst? Waar het minst? Hoe kun je 
gebruik maken van die tegenstelling? Wie heb je daarbĳ nodig? 

 
 
Derde Discipline 
Ondersteuning en Veiligheid: geef jongeren de ruimte door ondersteun daar waar nodig 
Zorg voor voldoende veiligheid en ondersteuning. Jongeren moeten daadwerkelĳk ervaren 
dat hun begeleiders en de organisaties die bĳ hun MDt betrokken zĳn, hen daadwerkelĳk 
ondersteunen. Dat betekent ook dat ze beloond moeten worden voor hun initiatief en hun 
bereidheid om risico's te nemen, in plaats van bestraft (=minder ruimte om zelf besluiten 
te nemen of steun in te trekken). 
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Wat zou jĳ doen?  
Zowel jongeren als begeleiders hebben een aantal zaken nodig om risico’s te durven 
nemen, en tĳd en ruimte te hebben om aan hun gewenste resultaat te werken. In MDt zĳn 
de belangrĳkste: 
› Een netwerk van helpers en supporters 
› Middelen en mogelĳkheden om hun basisbehoeften te vervullen 
› Training en begeleiding om hun vaardigheden te ontwikkelen 
› Prikkels en beloningen die initiatief stimuleren 
› Een atmosfeer waarin fouten niet gezien worden als een mislukking, maar worden benut 

om te leren 
 

Onderzoek of en hoe deze zaken voldoende aanwezig zĳn voor jou en voor de jongeren 
die je begeleidt. 
›  Netwerk: Wie zitten er in het netwerk? Wat doe je zelf om ervoor te zorgen dat jĳ en je 

jongeren toegang hebben tot een netwerk van helpers en supporters? 
›  Basisbehoeften: Staat jouw situatie toe dat je tĳd en energie kunt besteden aan een 

participatieve MDt? Hoe is dat voor de jongeren die je begeleidt? Wat kunnen jĳ en 
zĳ doen om daar tĳd en energie voor te hebben? 

›  Training en Begeleiding: Wat zĳn jouw eigen wensen aan training en begeleiding? Wat 
zĳn de wensen van de jongeren die je begeleidt? Hoe kan je daarin voorzien? 

›  Prikkels en Beloningen: Welke formele en informele prikkels en beloningen zĳn beschik-
baar? Voor jou? Voor de jongeren? Welk gedrag en wat voor acties moedig je aan? 
Welke ontmoedig je? 

›  Leercultuur: Wanneer heb je voor het laatst meegemaakt dat een fout – van jou of van 
jouw jongeren –  ‘bestraft’ werd? Hoe had je daar een leermoment van kunnen maken?  

 
De Derde Discipline staat op gespannen voet met de Tweede Discipline: Visie en Uit -
daging. Waar merk je die tegenstelling het sterkst? Waar het minst? Hoe kun je gebruik 
maken van die tegenstelling? Wie heb je daarbĳ nodig? 

 



Schrĳf het eens niet op

Een jongeren met een MDt-plek is op eigen initia-
tief in gesprek gegaan met haar begeleider om te 
praten over één van haar persoonlĳke doelen en 
de belemmeringen die zĳ ervaart. Ze vertelde haar 
begeleider dat ze was begonnen met een thuis-
studie tot creatief therapeut. Ze is creatief, schrĳft 
veel en is visueel ingesteld. Daarbĳ heeft ze ook 
tĳd nodig om na te denken over vragen. Haar 
begeleider heeft daarom bewust gekozen om de 
methode “teken je gesprek” in te zetten. Doordat 
de jongere het gesprek kon tekenen, was ze in 
staat haar gedachten uit haar hoofd te plaatsen, 
van een afstandje te bekĳken én leerde ze zelfs 
een creatieve interventie voor haar opleiding. Het 
gebruik van deze methode zorgde voor een glim-
lach op haar gezicht, gaf haar inspiratie om verder 
te gaan met haar MDt-plek en hielp haar om te 
praten. In deze casus is te zien hoe de  
begeleider met de jongere meedenkt en haar 
ondersteunt op een manier die bĳ haar past.  
De manier van ondersteuning heeft de jongere 
weten te inspireren en heeft haar geholpen in het 
ontwikkelen van haar spraakvaardigheden. 
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Vierde Discipline  
Openheid en Vertrouwen: sta open voor andere percepties en mogelĳkheden 
Empowerment is ook het vermogen om jongeren te laten voelen en ervaren dat ze gezien 
worden als mensen, die erbĳ horen, en meer zĳn dan hun successen en falen. Een omgeving 
waarin jongeren hun MDt kunnen bedenken en uitvoeren, waarbĳ ze voor zichzelf mogen 
denken en kansen mogen grĳpen, zonder een ĳzeren garantie op succes, betekent minder 
controle en minder organisatie. Niet meer controle en meer organisatie. Empowerde jon-
geren hebben dan het gevoel dat ze in de groep of organisatie waar ze tĳdens hun MDt 
deel van uitmaken, samen eventuele problemen kunnen oplossen en dat hun ideeën en 
keuzes serieus worden genomen.  
 
Wat zou jĳ doen?  
Om jongeren te kunnen empoweren, vraagt deze discipline om het loslaten van controle 
en macht over beslissingen, inzet van tĳd en middelen, en over wat zĳ wanneer moeten 
doen. De dreiging die we bĳ dit soort loslaten voelen, ondermĳnt empowerment. Empo-
werment vraagt echter niet om de controle en macht bĳ jongeren neer te leggen en ze het 
verder zelf uit te laten zoeken. Je kunt je eigen macht als begeleider wel met jongeren 
delen in het vertrouwen dat zĳ hun eigen verantwoordelĳkheid willen en zullen nemen.  
 

› Welke macht is jouw organisatie bereid om met jou te delen? En welke ben jĳ bereid 
om te delen met de jongeren die jĳ begeleidt? 

› Welk type besluiten moet jĳ voor je gevoel blĳven nemen? Waarom vind je dat? 
› Welk type besluiten moeten jouw jongeren voor hun gevoel (meer gaan) nemen? 

Waarom vinden zĳ dat? 
› Van welke besluiten kun je je voorstellen dat jouw jongeren die ook kunnen nemen, 

of leren nemen? 
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Leer van je fouten...als je durft

Een MET-Moat heeft een gesprek geregeld bĳ 
de middelbare school waar zĳ op heeft gezeten. 
Het doel van dit gesprek was om informatie over 
MDt te geven en te bespreken of de middelbare 
school open stond voor een MDt-workshop. De 
jongere zou het gesprek gaan leiden en daarom 
hebben de jongere en de begeleider het 
gesprek van te voren doorgenomen. Tĳdens het 
gesprek begon de jongere enthousiast over MDt 
te praten, maar volgens de begeleider ontbrak 
er een lĳn in haar verhaal. Om duidelĳkheid te 
scheppen begon de begeleider de jongere aan 

te vullen en voordat ze het wist had ze het 
gesprek voor haar gevoel overgenomen en 
werd de jongere steeds stiller. Hoewel ze in  
eerste instantie beide een goed gevoel hadden 
over het gesprek, veranderde de begeleider 
hierover toch van gedachte. Ze had toch het 
gevoel dat ze hiermee geen participatieve  
houding had getoond, ondanks dat de begelei-
der en de jongere hetzelfde doel voor ogen 
hadden. 
 
Deze casus geeft weer hoe lastig het voor bege-
leiders kan zĳn om de controle uit handen te 
(durven) geven, wanneer het beoogde resultaat 
ogenschĳnlĳk in gevaar komt. In plaats van de 
jongere de ruimte te geven om de lĳn in haar 
verhaal terug te vinden of juist verder af te dwa-
len van het vooraf doorgenomen gesprek en 
daarmee mogelĳk te leren van haar “fouten”, 
nam de begeleider de controle over het 
gesprek.
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De Vierde Discipline staat op gespannen voet met de Vĳfde Discipline: Sturing en Bege-
leiding. Waar merk je die tegenstelling het sterkst? Waar het minst? Hoe kun je gebruik 
maken van die tegenstelling? Wie heb je daarbĳ nodig? 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vĳfde Discipline  
Sturing en Begeleiding: Blĳf coachen en faciliteren, maar neem het niet over 
Paradoxaal genoeg is empowerment nooit een kwestie van het loslaten van jongeren, in 
ieder geval niet zover dat ze mogen doen wat ze willen, of dat ze hun eigen boontjes 
moeten doppen. Een ondersteunende omgeving blĳft nodig, die hen helpt om het eigen 
gewenste resultaat van hun MDt voor ogen te houden. Dit helpt hen ook verantwoorde-
lĳkheid te nemen voor hun eigen MDt, voor hun acties en voor de communicatie en samen-
werking met zĳn/haar begeleiders. Dit is geen beperking van hun autonomie, maar het 
bieden van helpende grenzen om te weten waar ze zelf verantwoordelĳk voor zĳn en waar 
anderen (begeleiders, organisatie, andere jongeren) verantwoordelĳk voor zĳn.  
Zie ook hierboven: "Empowerment van kwetsbare jongeren: grenzen die helpen". 

65



"Je kunt het": meer dan woorden alleen

Een jongere die wel heeft ervaren dat ze het 
vertrouwen van haar begeleiders kreeg om 
zelf de controle te hebben binnen MDt, 
beschrĳft deze ervaring in een evaluatief 
gesprek als volgt: ‘In het begin had ik geen 
vertrouwen in mezelf, geen ervaring en ken-
nis over hoe ik aan een project moest werken. 
Na een paar maanden heb ik gezien bĳ 
begeleiders hoe zĳ andere jongeren en hun 
projecten begeleidden, en we hebben erover 
gepraat hoe je zoiets doet. Toen heb ik 
geleerd hoe je dat doet, bĳvoorbeeld ver-
gaderingen voorzitten, een project opzetten. 
Nu heb ik meer vertrouwen in mezelf gekre-
gen. Dat komt ook door de begeleiders.  
Jullie hebben gezegd: “Je kunt het.” Jullie 
hebben dingen aan ons overgelaten, niet 
overgenomen juist om ons te laten proberen. 
Dat heeft veel geholpen. Als jullie alles had-
den overgenomen dan was het meer jullie 
project dan ons project.’ 
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Wat zou jĳ doen?  
In tegenstelling tot de vorige discipline vraagt de Vĳfde Discipline van jongeren en hun 
begeleiders dat ze grenzen stellen aan hun macht, aan hun vrĳheid om te beslissen en te 
handelen. Hiervoor is het nodig dat we ons afvragen welke grenzen onderhandelbaar zĳn 
om: (1) te voorkomen dat jongeren en begeleiders zich gaan mengen in wat de verant-
woordelĳkheid is van de ander, (2) ervoor te zorgen dat jongeren en begeleiders zichzelf 
en elkaar beschermen tegen ontoelaatbare risico’s voor hun fysieke, mentale, sociale en 
financiële welzĳn. 
 

Neem eens onder de loep welke grenzen er gelden in jouw organisatie en in je begelei-
dingswerk, met behulp van de volgende vragen: 
› Voel jĳ je empowered door deze grenzen? Voelen jongeren zich empowered? 
› Welke grenzen zĳn nu onduidelĳk, voor jou en/of voor jouw jongeren? Welke zouden 

beter omschreven kunnen worden? Hoe zou je dit kunnen doen samen met de jongeren 
die je begeleidt? 

 
De Vĳfde Discipline staat op gespannen voet met de Vierde Discipline: Openheid en 
Vertrouwen. Waar merk je die tegenstelling het sterkst? Waar het minst? Hoe kun je 
gebruik maken van die tegenstelling? Wie heb je daarbĳ nodig? 

 
 
Om te waken voor de verleiding van vaste recepten en formules voor participatie en 
empower ment van kwetsbare jongeren, helpt het begeleiders om verschillende begelei-
dingsstrategieën in hun repertoire te hebben. Je kunt dan flexibel omgaan met en aansluiten 
op de begeleidingsvraag van jongeren, elk moment voor een andere strategie kiezen of 
zo nodig verschillende strategieën combineren. 
› Instructie houdt in dat de jongere concreet uitleg krĳgt over wat hĳ/zĳ moet weten, en 

over wat hĳ/zĳ moet doen. Hier draag je kennis over aan de jongere, en oefent de jongere 
vaardigheden die nodig zĳn binnen de eigen MDt. 
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› Mentoring houdt in dat je de jongere wegwĳs maakt - in de omgeving waarin de MDt 

wordt gedaan, maar ook in de taken, werkwĳzen en procedures - zodat de jongere vaar-
digheden ontwikkelt om zĳn/haar taken uit te kunnen voeren (bv. ook om een bepaalde 
werkwĳze toe te passen) 

 
› Counseling houdt in dat je de jongere ondersteunt om uitdagingen en problemen 

bespreekbaar te maken, en hem/haar ondersteunt om het eigen probleemoplossend 
vermogen te versterken.  

 
Jongeren die een MDt (willen) doen zullen een variatie aan wensen en behoeften  
blĳken te hebben: zowel voor de specifieke kennis, vaardigheden en houding die ze willen 
ontwikkelen als voor de mate waarin zĳ instructie, mentoring of counseling nodig  
hebben. Elk begeleidingsproces is uniek, en geef je vorm in overleg met jongeren,  
de omgeving/organisatie waar ze hun MDt gaan doen, en andere betrokken coaches/ 
trainers/begeleiders in jouw organisatie of de ontvangende organisaties/bedrĳven;  ‘on 
the job’ of ‘outside the job’.  
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Macht is: zorgen voor elkaar

Een jongere voelt zich soms niet fijn binnen de 
werkgroep waar ze deel van uitmaakt. Ze geeft 
aan dat het niet klikt met een andere jongere uit 
de werkgroep, waardoor ze zich niet altĳd veilig 
voelt en soms zelfs een beetje bang is. De jongere 
heeft hier met haar begeleider over gesproken. 
De begeleider zorgde er na dit gesprek voor dat 
de twee jongeren minder met elkaar hoefden 
samen te werken. Zowel deze actie als het praten 
met de begeleider over haar gevoelens van onvei-
ligheid hebben de jongere geholpen. De jongere 
geeft aan veel gehad te hebben aan het luiste-
rende oor van de begeleiding. Ze heeft haar MDt 
prettig kunnen afronden.  

Hoewel begeleiders er ook voor kunnen kiezen 
om jongeren binnen een werkgroep zelf verant-
woordelĳk te laten voor het onderlinge contact, 
kan het jongeren ook juist helpen om hier als 
begeleider verantwoordelĳkheid voor te nemen. 
De begeleider nam in de casus de verantwoorde-
lĳkheid voor de sfeer en veiligheid binnen de 
werkgroep over, wat voor deze jongere juist onder-
steunend was om verder te kunnen werken aan 
haar MDt. De jongere bleef op haar beurt verant-
woordelĳk voor de communicatie en samenwer-
king met haar begeleider. De empowerment van 
deze jongere kwam op deze manier niet in het 
geding. 
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4 /  IN SAMENWERKING: EEN INTERACTIEF  
GELIJKWAARDIG SAMENSPEL  
 
Alle MDt-projecten werken vanuit de intrinsieke motivatie van jongeren, zelfs bĳ projecten 
die een meer verplichtend karakter hebben. Een MDt komt anders ook niet van de grond. 
Als een jongere iets tegen zĳn/haar zin moet doen, zal er weinig van terecht komen.  
Participatief werken gaat ook uit van de intrinsieke motivatie van jongeren, maar gaat dan 
wel een heuse stap verder. Participatie is voor ons zowel de invloed die jongeren hebben 
in de keuzes voor hun eigen MDt (dat gaat voor veel MDt-projecten op); maar vooral ook 
de invloed, zeggenschap, sturing en beslissingsbevoegdheid die jongeren krĳgen in alle 
stappen van het proces van uitvoering van een MDt-project.  
 
Uitvoerders van MDt-projecten zĳn vrĳ om manieren te vinden om jongeren zo goed moge-
lĳk bĳ hun project te betrekken. We weten uit ervaring dat participatief werken, ook op 
projectniveau, niet vanzelf gaat. Het vraagt om overtuiging, lef en doorzettingsvermogen 
en dat alles ondersteund door een planmatige aanpak. Een aanpak, of beter gezegd: een 
proces dat de projectleiding, de projectbegeleiders en de jongeren samen van a naar b 
leidt.  
 
We hebben in de gids al laten zien dat het overgaan tot participatief werken het beste tot 
zĳn recht komt als men aansluit bĳ de aanwezige kennis, vaardigheden en houding van de 
betrokken uitvoerders. Om vervolgens stapje voor stapje, in een continue leeromgeving, 
tot meer participatief werken te komen. Alle eerder geschetste Sprongen, principes en dis-
ciplines gaan feitelĳk ook op voor het participatief werken op projectniveau, in een interactief 
samenspel tussen jongeren en professionals.  
 
Maar hoe pak je een werkzame, effectieve en duurzame betrokkenheid van jongeren op 
projectniveau aan? En wat te doen om alle projectpartners mee te nemen een participatieve 
aanpak? In dit hoofdstuk schetsen we onze ervaring en geven we een aantal suggesties.      
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Uit ervaringen in de proeftuin MET zĳn twee routes effectief gebleken: interactieve stuur- 
en werkgroepen van proactieve jongeren en interdisciplinaire leernetwerken van project-
partners en begeleiders.  
 
Stuur-en werkgroepen van proactieve jongeren 
In deze route worden jongeren die mee willen doen in een MDt-project vanaf de start van 
het project begeleid om stuur- of werkgroepen te vormen waarin ze interactief en participa -
tief een uitvoeringplan en monitor ontwerpen voor de uitvoering van het MDt-project, en 
voeren deze onder begeleiding uit.     
 
Stuurgroep  
Een stuurgroep wordt samengesteld uit 8-12 jongeren uit diverse en eventueel specifieke 
doelgroepen. Ze worden hiervoor geworven door samenwerkende partners in het  
MDt-project, en zo mogelĳk aangevuld met jongeren die in een eerder participatief  
(MDt-) project actief zĳn geweest. Jongeren die actief zĳn in een stuurgroep committeren 
zich voor langere tĳd en blĳven  in principe actief gedurende de looptĳd van het MDt- 
project. Er is nadrukkelĳk ruimte voor tussentĳdse wisselingen of aanvullingen als de omstan-
digheden van individuele leden of de ontwikkeling van de stuurgroep als geheel dit nodig 
maken.  
Voor deze jongeren zĳn hun activiteiten in en voor de stuurgroep tegelĳkertĳd hun MDt. 
De stuurgroep stelt – onder begeleiding - zelf een uitvoeringsplan op om een bĳdrage te 
leveren aan de kwaliteit en het proces van uitvoering van het MDt-project. Ze worden ver-
volgens ook begeleid en getraind tĳdens de uitvoering van het project. Een stuurgroep 
komt gemiddeld eens per maand bĳeen in een werksessie, en overlegt op gezette tĳden 
met werkgroepen van proactieve jongeren en betrokken professionele uitvoerders van het 
project. Een stuurgroep kan teven op gezette tĳden overleggen en uitwisselen met stuur-
groepen van andere MDt-projecten.   
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Werkgroepen 
Naast een stuurgroep worden aparte, aanvullende, werkgroepen van proactieve jongeren 
samengesteld. Deze werkgroepen werken specifieke doelen in het uitvoeringsplan van de 
stuurgroep uit, en voeren deze uit. In ieder geval is er een werkgroep actief die een  
(proces)evaluatie en een Kwaliteitsmonitor MDt ontwerpt en uitvoert. Deze werkgroep 
bestaat, net als de stuurgroep,  uit 8-12 jongeren uit diverse en eventueel specifieke doel-
groepen, en wordt gevormd door enkele jongeren uit de stuurgroep en andere jongeren 
die actief zĳn in het MDt-project. Deze werkgroep wordt voor de uitvoering van hun taken 
getraind en begeleid bĳ het inzetten van participatieve methoden en tools, zoals Inspectie -
teams en Jongeren Onderzoeks- en Adviesteams (JOAT). Zie voor deze en andere partici-
patieve tools: www.st-alexander.nl  
 
Met de (proces)evaluatie en de Kwaliteitsmonitor MDt zĳn diverse startmomenten en uit-
gespreide doorlooptĳden van individuele MDT-trajecten wenselĳk. Zo wordt gedurende 
het hele project feedback van jongeren en begeleiders verzameld, geanalyseerd en verwerkt 
in de aanpak van het project en benut voor de verdere uitvoering van het project en bege-
leiding van individuele jongeren. Hierbĳ wordt specifiek gemonitord op persoonlĳke inte-
resses en ontwikkelwensen van jongeren, specifieke werkervaring (richting  
toekomstig beroep), specifieke vaardigheden, en universele vaardigheden (zoals: onder-
nemerschap, samenwerken, prioriteiten leren stellen, sociale vaardigheden).  
 
Naast de monitoring van individuele resultaten en ervaringen, bespreekt de werkgroep 
gedurende de projectperiode regelmatig de eigen opgedane ervaringen, om van elkaar 
te leren en kennis te delen. Daarbĳ wordt tevens gekeken naar een rode draad: welke erva-
ringen worden door alle werkgroepen gedeeld? Welke ervaringen gelden specifiek voor 
een bepaalde doelgroep? Wat maakt dat een bepaalde aanpak of werkwĳze resultaat ople-
vert? Wat maakt dat een bepaalde aanpak of werkwĳze geen resultaat oplevert?  
De individuele feedback van jongeren in het project, en de collectieve feedback van de 
werkgroep en stuurgroep, dragen direct bĳ aan de ontwikkeling van individuele matching 
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en begeleiding, en tegelĳkertĳd ook aan de verdere ontwikkeling van de werkwĳze voor 
matching en begeleiding.  
 
Interdisciplinair leernetwerk projectleiders, -partners en begeleiders 
In deze route leren projectleiders, projectpartners en begeleiders  op verschillende manieren 
de ervaringsdeskundigheid van jongeren en hun gezamenlĳke disciplines te benutten om 
de participatie van jongeren te ondersteunen en te dragen. Dit vraagt om een samenspel 
tussen verschillende kaders, belangen, functies, activiteiten en samen leren.   
 
Samenspel binnen verschillende kaders  
Het participatieproces binnen een MDt-project door jongeren zelf speelt zich af in een 
breed en complex netwerk van stakeholders en belanghebbenden. Hoewel jongeren in 
een stuur- of werkgroep niet altĳd direct met alle betrokken stakeholders te maken hebben, 
bevinden zĳ zich in dit project toch in het krachtenveld van diverse beleidsdomeinen.  
Dit geldt niet alleen voor jongeren in deze groepen, maar ook voor de betrokken project-
partners/begeleiders.   
 
De posities die verschillende stakeholders innemen in het veld waarin MDt ontworpen en 
uitgevoerd wordt, bepalen direct of indirect de uitvoeringsruimte die jongeren en bege-
leiders krĳgen. Op het moment dat het project start, is er al sprake van ‘onzichtbare’ invloed 
op wat binnen het project mogelĳk is. Wat jongeren en begeleiders in dit project wel en 
niet kunnen (of mogen), wordt bepaald door kaders waar ze weinig tot geen eigen invloed 
op hebben. Zo staan de kaders van het Actieprogramma MDt al van tevoren vast, en hiermee 
ook de uitvoeringskaders voor een MDt.   
 
Samenspel vanuit verschillende belangen 
Jongeren in een MDt-project worden op verschillende locaties en vindplaatsen geworven; 
juist bĳ kwetsbare jongeren zĳn er organisaties en professionals die (mede) als taak hebben 
om jongeren te beschermen of af te schermen voor invloeden – zoals het meedoen aan 
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een participatief project – die een potentieel negatieve uitwerking hebben op deze  
jongeren. Er is dus vaak sprake van ‘poortwachters’ in dit project die als een kanaal of juist 
als een barrière functioneren bĳ het krĳgen van toegang tot jongeren om ze te betrekken 
bĳ het project. Deze poortwachters zĳn vaak zelf professionals die direct contact hebben 
of werken met jongeren, en zĳn altĳd onderdeel van een organisatie, systeem of structuur 
die bepaalt welke ruimte ze zelf krĳgen om jongeren bĳ het project te betrekken. Belangen 
en invloeden van betrokken organisaties kunnen zowel zegen als vloek zĳn. Hoewel de 
invloed van eigen beleids- en uitvoeringskaders bĳ organisaties zoals jeugdhulpinstellingen, 
jongerenwerk en scholen beperkend en vertragend kunnen werken, of ingewikkelde en 
lange communicatielĳnen vragen, zĳn het ook die eigen kaders van organisaties die een 
project zoals MDt juist legitimatie en steun verlenen. Die legitimatie en steun zien we vaak 
bĳ individuen die vanuit persoonlĳke overtuiging en passie de verbinding maken tussen 
hun organisatie en een participatieve MDt. Daarom is het van belang om belanghebbenden 
tĳdig bĳ het project te betrekken met een serie inspiratie- en werksessies totdat er sprake 
is van een gedeelde visie op MDt en de uitvoering daarvan. Speciale aandacht voor de 
relatie met professionals die het meest direct in contact staan met jongeren, zoals jonge-
renwerkers en mentoren op school, blĳkt nodig en effectief. Het tĳdig betrekken van sta-
keholders betekent ook respecteren dat stakeholders hun eigen tĳd en tempo hebben om 
een project als MDt – op een participatieve wĳze - te dragen.  
 
Samenspel van verschillende functies 
Naast de personen en organisaties die in een MDt-project invloed hebben op de participatie 
van jongeren, is de diversiteit van betrokkenen zelf ook een belangrĳk factor van invloed. 
De groepen jongeren, een landelĳke projectteam, regionale netwerken met organisaties 
en professionals; het project wordt uitgevoerd in een zeer divers en dynamisch krachtenveld, 
met allerlei verschillen in: motivatie, capaciteiten, mate van eigenaarschap en eigen initiatief, 
helderheid over doelen, ervaring met eerdere participatie projecten. Vooral wanneer dit 
soort verschillen binnen de actieve groepen jongeren zichtbaar worden, moeten de bege-
leiders een balans zien te vinden tussen het maken van afspraken voor de groep enerzĳds 
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en het geven aan ruimte voor eigenheid van individuen anderzĳds. Dit betekent ook dat 
deze groepsdynamiek invloed heeft op de keuzes in coaching, begeleiding en methoden 
(werkvormen) door de coaches en begeleiders. Andersom geldt ook: dat begeleiders van 
de groepen proactieve jongeren door hun keuzen in de begeleiding en in de werkvormen 
invloed hebben op de samenwerking tussen jongeren en hun individuele motivaties. Het 
ontstaan van confrontaties en leren omgaan hiermee is een vast en natuurlĳk onderdeel 
van dit proces. Dit kunnen persoonlĳke confrontaties zĳn tussen deelnemers, maar ook 
inhoudelĳke (belangen)confrontaties binnen de deelnemersgroep. De begeleiders werken 
continu met dit soort, vaak kleine, confrontaties, en oefenen hiermee invloed uit op de par-
ticipatie van jongeren in hun groep en bĳ de uitvoering van  groepsdoelen en –taken.  Voor 
begeleiders blĳft het zoeken naar optimale participatie van jongeren op basis van vrĳwil-
ligheid en eigen keuzes van jongeren, binnen de projectkaders. Dit betekent niet dat de 
begeleiders helemaal geen sturing geven aan de activiteiten van en met jongeren; er is 
wel sprake van sturing op basis van kaders voor het participatieproces en projectkaders, 
maar het liefst geen sturing op inhoudelĳke doelen en resultaten.    
 
Samenspel van verschillende activiteiten 
Bĳeenkomsten en sessies, met jongeren en/of professionals moeten uitgebreid worden 
voorbereid, en het proces en resultaten van voorgaande sessies wordt zorgvuldig mee-
gewogen in de programmering. De programmering bevat nagenoeg altĳd creatieve metho-
den, om tegemoet te komen aan verschillende voorkeuren buiten het ‘vergaderen’. De 
sessie worden uitgebreid voorbereid door de coaches, ook samen met de jongere gespreks-
leider, om de sessies optimaal te benutten en focus te houden op de actuele doelen. Des-
ondanks is het een uitdaging om de sessies net zo doelgericht en effectief te houden als 
gewenst. Bĳ sommige groepen gebeurt het regelmatig dat de agenda eigenlĳk te vol is. 
Bĳ enkele groepen is het eigenlĳk nodig dat deelnemers een deel van hun eigen voor-
bereiding of taakuitvoering buiten de formele sessies doen. Wanneer dat niet gebeurt, 
verandert dat feitelĳk de functie van de sessie.  
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Een ander aandachtpunt voor het samenspel tussen begeleiders en jongeren in de groepen 
is deze: begeleiders nemen in veel gevallen nog de rol van ‘trekker’ op zich, wat betekent 
dat ze de groep meetrekken en motiveren. In enkele groepen is door de begeleiders geop-
perd dat de begeleiders hun rol en taken meer willen verschuiven van ‘leiden’ naar ‘onder-
steunend volgen’. Hierbĳ kan het helpen dat de begeleiders meer gezien gaan worden, 
door jongeren en begeleiders zelf,  als ‘inspirator’ voor jongeren. In de praktĳk is dit echter 
niet een kwestie van besluiten en doen, omdat de begeleiders situationeel tussen rollen 
moeten (kunnen) wisselen, en omdat elke groep (en binnen elke groep elke jongere) zich 
elders bevindt in hun capaciteiten om zelf de regie over plannen en acties te nemen. 
 
Samenspel van samen leren 
Dat in het participatief werken met stuur- en werkgroepen de regie bĳ de start in handen 
van begeleiders ligt, is onvermĳdelĳk. Jongeren hebben tĳd nodig om grip te krĳgen op 
zowel de inhoud (wat is MDt?) als op het participatieve karakter van dit project waarin vooraf 
bepaalde specifieke einddoelen en resultaten ontbreken, en in plaats daarvan alleen pro-
cesdoelen (‘jongeren ontwerpen hun eigen MDt’) vastgelegd zĳn. Naarmate proactieve 
jongeren meer grip krĳgen op de betekenis die zĳ zelf geven aan MDt, en daarmee ook 
steeds meer eigenaar worden van het project, des te meer verschuift het initiatief voor en 
de regie over hun doelen en activiteiten van begeleiders naar  jongeren. Waar ze  in het 
begin nog exclusief zĳn georiënteerd op projectkaders (definities, regels, prioriteiten en 
doelen)  gaan jongeren het ontwerpproces steeds meer ervaren als een eigen zoektocht 
naar wat en hoe zĳ MDt ingevuld en uitgevoerd willen zien. 
Dit gaat niet alleen om het geven van meer regie aan jongeren, of om jongeren die meer 
regie ‘moeten pakken.’ In de kern gaat het ook om het toegankelĳk maken van de erva-
ringskennis van jongeren en begeleiders waarmee ze starten, en nieuwe ervaringskennis 
en deskundigheid die ze gaandeweg leren door met elkaar samen participatief te werken.  
Projectleiders en begeleiders kunnen jongeren, zichzelf en elkaar in dit participatieve leer-
proces ondersteunen met verschillende activiteiten, zoals: 
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› Interactieve agendavorming werksessies  – jongeren toestaan om gaandeweg actiever 
te worden in het bepalen van de agenda, en zelf gaandeweg los te laten.  

 
› Uitbreiden kennis van werkvormen – uitwisselen, overdragen en meelopen tussen bege-

leiders om toepassing van andere  werkvormen te leren tĳdens de (inter)actieve sessies 
met jongeren. Jongeren doen niet alleen ervaring op met het toepassen van werkvormen, 
maar tevens met het evalueren, bĳstellen en overdragen van werkvormen, zoals:  
vragenlĳst maken, interviewen, pitches, discussievaardigheden, coachen van jongeren, 
pitchen van idee voor project of activiteit, programmering en planning van events. 

 
› Interdisciplinaire coaching – jongeren bewust laten begeleiden door begeleiders uit  

verschillende disciplines; zĳ stemmen onderling hun coaching van jongeren tĳdens  
en buiten de werksessies af, en dragen zo hun kennis en ervaring uit hun specifieke  
disciplines over aan elkaar. Het gaat hierbĳ met name om overdracht van deskundigheid 
die in het reguliere werk van de coaches geen centrale rol speelt (bĳvoorbeeld: werken 
met kwetsbare jongeren, participatief werken) 

 
› Intercollegiale consultatie – begeleide intervisie voor begeleiders uit verschillende  

projecten of projectonderdelen, gebaseerd op Positive Behaviour Stimulation en gericht 
op het versterken van deskundigheid in empowerment van en het werken met kwetsbare 
jongeren.  
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5 /  IN PRODUCTEN: ENKELE TOOLS  
 
Hieronder worden de tools beschreven die in de proeftuin MDt zĳn ontwikkeld en/of 
gebruikt. Het gaat om documenten en producten met achtergrondinformatie, aanwĳzingen, 
procedures of werkwĳzen die begeleiders kunnen gebruiken tĳdens het opzetten en uit-
voeren van  participatieve MDt’s. De ‘Kwaliteitsmonitor MDt’ en de ‘MDt Routeplanners’ 
zĳn integraal opgenomen in de bĳlagen van de gids. De overige tools zĳn op te vragen bĳ 
Stichting Alexander of te downloaden via de website: www.st-alexander.nl.  
 
Mĳlpalen  
De Mĳlpalen beschrĳven concrete (tussentĳdse) doelen waar naartoe gewerkt kan worden 
door zowel proactieve jongeren (in een lokale, regionale of landelĳke werkgroep) als bege-
leiders. Deze mĳlpalen maken het makkelĳker om al tĳdens het proces stil te staan bĳ de 
stappen die reeds gemaakt zĳn. Er is bovendien uitgewerkt wat er vanuit de jongeren en 
begeleiders nodig is om de betreffende mĳlpaal te bereiken.  
 
Format lokaal of regionaal uitvoeringsplan  
Dit format bevat korte omschrĳvingen van doelen, acties en planningspunten waarover 
nagedacht en besloten moet worden door een werkgroep van jongeren bĳ uitvoering van 
een MDt-project in een gemeente of regio. Het format kan worden gebruikt om tot een 
uitvoeringsplan te komen. 
 
Mediaprotocol  
Het mediaprotocol is een instructie over het onderhouden van contacten met de media, 
bevat regels voor het geven van een interview en beschrĳft richtlĳnen voor PR-materiaal. 
Zo komt MDt op eenduidige wĳze en met één duidelĳk geformuleerde boodschap in de 
media. In het protocol staat ook wie namens het project de media in welke situatie te woord 
staat en hoe samenwerkingspartners met media om horen te gaan. De ‘gouden regels’ 
voor het geven van een interview die worden beschreven, kunnen ook ingezet worden 
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voor het maken van afspraken met proactieve jongeren in lokale, regionale of landelĳke 
werkgroepen.  
 
Model Informatie- en Wervingsflyer 
Een format voor een flyer met basisinformatie over MDt en tevens uitnodiging om aan een 
introductiesessie mee te doen. 
 
Model Programma en Draaiboek Interactieve Voorlichtingsworkshops 
Een format voor ontwerp en invulling van een interactieve workshop voor jongeren om kennis 
te maken met de METhode en mogelĳkheden te verkennen om zelf een MDt te doen. 
 
MDt aan de slag formulier ROC  
Een tool, ontwikkeld voor een introductieworkshop met leerlingen van Regionale Oplei-
dingscentra (ROC) voor wie MDt een opdracht is in hun onderwĳs- en leerprogramma.  
 
Samenwerkingscontract proactieve jongere  
Dit contract kan worden gebruikt op het moment dat contractueel vastgelegd moet worden 
wat de rechten en plichten zĳn van de begeleidende organisatie en de jongere (MDt deel-
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nemer) die die voor zĳn/haar eigen MDt actief is in een lokale, regionale of landelĳke werk-
groep bĳ het ontwerp en de uitvoering van een MDt voor andere jongeren.  
 
Samenwerkingscontract MDt deelnemer en lokale uitvoerder  
van MDt-plek 
Dit contract kan worden gebruikt op het moment dat contractueel vastgelegd moet worden 
wat de rechten en plichten zĳn van zowel de ontvangende organisatie (de begeleider op 
de MDt-plek), de jongere (MDt deelnemer) en de organisatie die het MDt-proces organiseert 
en begeleidt buiten de MDt-plek.  
 
Visitekaartjes proactieve jongere 
Op maat ontworpen visitekaartjes voor jongeren die in een lokale, regionale of landelĳke 
werkgroep actief zĳn bĳ het ontwerp en uitvoering van een MDt-project voor andere jongeren.  
 
Draaiboek MDt-festival 
Het draaiboek geeft inzicht in de concrete uitvoering van een interactieve bĳeenkomst 
door jongeren voor jongeren uit verschillende MDt-projecten en/of werkgroepen. Het pro-
gramma van de dag van het festival is uitgewerkt aan de hand van een schema, waarin dui-
delĳk wordt wat wanneer wordt gedaan, door wie, welke werkwĳzen of werkvormen worden 
gebruikt, en wat daarbĳ nodig is aan materiaal en afspraken.  
 
MDt-Europass Certificaat 
Dit vrĳwilligers certificaat is een invulformat. Na afronding van de MDt kan dit certificaat 
worden ingevuld en ondertekend door zowel de zendende als de ontvangende partner. 
Een Europass Certificaat is Europees erkend en is bedoeld om uit te reiken aan jongeren, 
zodat zĳ kunnen laten zien welke ervaring zĳ hebben opgedaan tĳdens hun MDt. Het  
certificaat bevat informatie over de organisatie waar een MDt is gedaan, het soort werk dat 
is uitgevoerd, de periode en de kennis, competenties en vaardigheden die zĳn opgedaan. 
Deze Europass is samen met jongeren ontwikkeld. 

81



Toekomstvisie Maatschappelĳke Diensttĳd (Matchingsscenario’s) 
Het eindrapport van een onderzoek door studenten in het Honours Programma van Hoge-
school Windesheim. In hun rapport schetsen de onderzoekers vier verschillende match-
ingsscenario’s. De scenario’s verschillen in hoge- en lage motivatie vanuit de jongeren, en 
in hoge- en lage commitment van organisaties die MDt plekken aanbieden. Vier toekomst-
perspectieven zĳn uitgewerkt aan de hand van persona’s, die voortkomen uit de eigen-
schappen die toegekend zĳn aan de verschillende perspectieven. Het rapport toont  
het belang en de onderlinge afhankelĳkheid van zowel motivatie vanuit de jongeren als 
commitment van organisaties.  
 
Een Betere Vibe: Lessen en Ervaringen met Jongerenparticipatie in de 
Almeerse MDT proeftuin 
Deze publicatie is geschreven door de Hogeschool Windesheim en bevat de ervaringen 
en geleerde lessen van jongeren en professionals die deelnamen aan de MET in Almere. 
De publicatie zoomt in op drie unieke MDT verhalen van jongeren die hebben meegedaan 
aan deze proeftuin en bevat ook interviews met betrokken professionals. Tevens staan in 
deze publicatie praktische adviezen over het implementeren van betekenisvolle jongeren-
participatie in een MDT-project. 
 
De Participatieve Monitor MDt proeftuin MET: opzet, resultaten en 
aanbevelingen 
Integrale rapportage over de opzet en resultaten van de monitoring in de proeftuin Maat-
schappelĳke Ervaringstĳd. Bevat tips en aanbevelingen voor uitvoering van MDt, alsook 
aanbevelingen voor het zelf ontwerpen en uitvoeren van een participatieve monitor.  
 
De Kwaliteitsmonitor MDt 
Deze monitor bevat sets aan vragen die samen met proactieve jongeren zĳn opgesteld. 
Deze zĳn bedoeld om vanaf de start van een MDt bĳ te houden in hoeverre het verloop 
van een MDt oplevert wat er van wordt verwacht, hoe de jongeren zĳn/haar MDt ervaart, 
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en waar eventueel bĳgestuurd kan worden. Het kan gaan om de inzet van de lokale of 
regionale werkgroep van jongeren of om een individuele MDt. Er wordt afgesproken wan-
neer, hoe en door wie deze vragen gesteld gaan worden, en hoe en door wie de resultaten 
worden geregistreerd en benut als ook hoe de begeleider het verloop van de begeleiding 
ervaart, en waar eventueel bĳgestuurd kan worden.  
Deze monitor bevat ook vragen voor begeleiders om vanaf de start van een werk- of  
stuurgroep met proactieve jongeren bĳ te houden hoe het projectproces en het groepsproces 
verloopt. De begeleider kan de vragen inzetten om te reflecteren op de uitvoering van een 
activiteit of projectonderdeel, of op de dynamiek in de groep na een groepsgebeurtenis. 
Deze tool is integraal opgenomen in de bĳlagen van deze gids. 
 
De MDt Routeplanner voor Jongeren 
In deze routeplanner kunnen jongeren bĳhouden hoe hun eigen MDt verloopt, terwĳl er 
per Sprong enkele handvatten en handige tips beschreven staan. De routeplanner biedt 
een duidelĳk overzicht voor de jongeren, waarin ze meteen kunnen zien welke stappen er 
nog zullen volgen en hoe een MDt er ongeveer uit kan komen te zien. De routeplanner is 
bovendien zo ingericht dat ze hierin kunnen opschrĳven welke ideeën ze hebben, waar ze 
tegenaanlopen en natuurlĳk ook wat goed gaat en welke stappen al zĳn gezet. Tussendoor 
bieden korte beschrĳvingen van de Sprong waarin ze zitten met bĳbehorende tips een hel-
pende hand om ze zelf hun eigen MDt te laten vormgeven.  
Deze tool is integraal opgenomen in de bĳlagen van deze gids. 
 
De MDt Routeplanner voor Begeleiders 
Deze routeplanner biedt handvatten voor de begeleider van een jongere tĳdens zĳn of 
haar MDt. Er staan handige tips in, die bruikbaar zĳn voorafgaand aan en tĳdens de MDt. 
De routeplanner motiveert om bĳ te houden welke ideeën er zĳn, welke acties nodig zĳn, 
wat goed gaat en wat beter kan. Het helpt bovendien om overzichtelĳk te krĳgen wat jouw 
rol als begeleider inhoudt gedurende het gehele traject.  
Deze tool is integraal opgenomen in de bĳlagen van deze gids.
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DE OPMAAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De in deze gids beschreven participatieve aanpak is zondermeer een grote uitdaging. Maar 
als men uitgaat van het initiatief van de jongere zelf, hem/haar zelf de regie geeft en de 
jongere ook betrekt bĳ de organisatie en uitvoering van MDt, dan blĳkt uit de praktĳk en 
het begeleidend onderzoek dat de resultaten het meest succesvol zĳn. We pakken daarom 
graag door met MDt, samen met vele partners in Nederland. Dat doen we ook omdat we 
menen dat deze (participatieve) aanpak kans maakt om te zorgen voor nieuw elan: voor, 
door en met jongeren, dwars door alle jeugddomeinen heen.      
    
Enkele nieuwe MDt-projecten gestart 
Vanuit de 3e tranche MDt start de Gemeente Amsterdam met een twee jaar durende proef-
tuin. Aan deze proeftuin werken 5 stadsdelen, 5 jongereninformatie- en servicepunten en 
5 huidige MDt-projecten mee. Het gaat om een experiment naar het model van de Vlaamse 
Jeugddienst (20 uur/week een half jaar lang MDt). Deze proeftuin staat niet op zichzelf in 
Amsterdam. Samen met alle andere MDT-projecten in de stad, willen we op aangeven van 
de gemeente zorgen dat MDT op den duur volledig wordt geïmplementeerd in het jeugd- 
en jongerenwerk. Op verzoek van de gemeente heeft Stichting Alexander samen met 
Dynamo de operationele projectregie op zich genomen en begeleidt ze een jongerenpanel.   
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Met ONS welzĳn, de gemeente Oss, Oosterpoort Jeugdhulp en ROC de Leĳgraaf zĳn we 
gestart met het volgende MDt-project ‘Verder MET jongeren’. De aankomende twee jaar 
zullen we dit nieuwe project verder opschalen en uitbreiden met de omliggende gemeenten, 
onderwĳs, jeugdhulp en gezondheidszorg. ONS welzĳn is ditmaal de aanvrager en pro-
jectleider. Stichting Alexander draait in dit nieuwe project ook voluit mee, evenals een 
groep jongeren vanuit de proeftuin, aangesteld als ervaringsdeskundige of als vrĳwilliger. 
 
Een ander nieuw landelĳk MDt-project is de Realisten Academie 2.0. Hierin werkt Stichting 
Alexander samen met CNV-jongeren, Onbeperkt aan de slag, CINOP/ECIO en met mede-
werking van Emma at Work. CNV-jongeren is de aanvrager en projectleider. Het eveneens 
twee jaar durende project is voor en met jongeren met een beperking. Ze worden geworven, 
getraind en gecoacht in het geven van pitches bĳ bedrĳven en publieke organisaties om 
te laten zien dat zĳ ertoe doen, ook in staat zĳn aan het arbeidsleven mee te doen en te 
laten zien dat zĳ volwaardige burgers zĳn van de samenleving. Stichting Alexander draagt 
binnen dit project met name zorg voor de stuurgroep van jongeren (die volwaardig mee-
sturen aan dit project) en de Realistenmonitor (een equivalent van de Kwaliteismonitor 
MDt).        
 
Bĳ het ter perse gaan van deze gids zĳn er nog een aantal nieuwe aanvragen MDt-projecten 
in procedure. Het gaat onder andere om een consortium van Stichting Dynamo Amsterdam, 
een consortium van Event Hands Amsterdam, een consortium van Windesheim Hogeschool 
Almere, een consortium van Impacter / Travers Zwolle en enkele anderen. Stichting Alexan-
der zal bĳ eventuele uitvoering vooral zorgdragen voor het ondersteunen in participatief 
werken, werk- en stuurgroep van jongeren en een voor deze MDt-projecten op maat 
gemaakte Kwaliteitsmonitor. 
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Het Amsterdams Platform MDt 
Het Amsterdamse Platform MDT (APM) is sinds maart 2019 actief. We gaan nu met 10 orga-
nisaties, met medewerking van de gemeente Amsterdam, een volgende fase in. Mogelĳk 
gaan we van het platform een vergaande samenwerkingsverband maken, om MDt op 
termĳn volledig te integreren in het jeugd- en jongerenwerk in Amsterdam, met een zwaar 
accent op volledige participatie van jongeren. Met de MDT-projecten van de 3e en 4e 
tranche (ronde a en b) is er het plan MDT in Amsterdam ook in uitvoering meer te gaan 
stroomlĳnen, zodat elke jongere die iets wil doen met zichzelf en met de samenleving, kan 
worden voorzien van de juiste plek en begeleiding, willekeurig wie en waar. Met dat laatste 
hopen we een meer samenhangend jeugd- en jongerenwerk in Amsterdam te realiseren. 
 
De Participatieacademie MDt 
Eén van de beoogde activiteiten is de oprichting van een landelĳke Participatieacademie 
MDt en/of het realiseren van enkele regionale leernetwerken Participatief Werken MDt. Er 
hebben al  meerdere gemeenten, hogescholen en afzonderlĳke MDT-projecten/organisaties 
zich geschaard achter deze plannen, waarmee ze het belang hiervan onverkort onderschrĳ-
ven. Het gaat hier om initiatieven voor met name de professionals die op een (zo veel 
mogelĳk) participatieve wĳze te werk willen gaan met MDt, qua kennis, houding en vaar-
digheden. Bĳ de uitvoering van de activiteiten van de Participatieacademie MDt worden 
natuurlĳk ook jongeren actief betrokken.    
 
De participatieacademie geeft ondersteuning aan organisaties en uitvoerders van MDt-
projecten in Nederland, gericht op de kwaliteit en praktische toepassingen van participatief 
werken: voor, door en met jongeren. Onder begeleiding van de academie gaan we elkaar 
inspireren en kennis/ervaring overdragen. Met landelĳke, regionale en/of lokale inspira-
tiesessies wordt de kennisoverdracht, via het opzetten en begeleiden van leernetwerken, 
het participatief werken eigen gemaakt. De academie initieert, ondersteunt en begeleidt 
dit in nauwe samenwerking met een groep ervaringsdeskundige MDt-jongeren - zĳ kunnen 
als geen ander overbrengen wat de meerwaarde van participatief werken is en wat zĳ er 

87



zelf aan hebben gehad - en (ervarings)deskundigen uit andere participatieve MDt-projecten.  
De academie ontwikkelt en verzorgt project-overstĳgende workshops en trainingen en 
project-specifieke workshops, trainingen en coachingstrajecten voor de professionals van 
MDt-projecten. Het kan gaan om algemene workshops/trainingen die telkens hetzelfde 
zĳn, qua participatie breed georiënteerd, maar gelinkt aan de context van hun MDT-project. 
Ook het leren gebruiken van bestaand materiaal, methoden en instrumenten maakt hiervan 
onderdeel. Daarnaast zĳn specifieke trainingen en coaching op organiseren en uitvoeren 
van de participatieve Kwaliteitsmonitor MDt mogelĳk.   
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DE PARTICIPATIEVE  
KWALITEITSMONITOR MDT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDt draait niet alleen om het bereiken van resultaten door jongeren. Het draait ook om 
het bereiken van begeleidingsresultaten en om het leren van gezamenlĳke acties en erva-
ringen van jongeren en begeleiders naar die resultaten toe. Daarvoor is een vorm van 
monitoring nodig waarin de voortgang van de jongeren en hun begeleiding in een MDt 
traject gevolgd wordt.  Uit de monitor is te leren wat werkt en wat niet, en te ontdekken of 
er veranderingen nodig zĳn in het plan van de jongere of de begeleiding.  
 
Participatieve monitoring: 7 vragen voor ontwerp en uitvoering 
De voornaamste reden voor het inzetten van een monitor is om zicht te houden op de 
voortgang en of de beoogde resultaten worden behaald. Een goede monitor levert jon-
geren, begeleiders en organisaties relevante inzichten op. Uitgangspunt daarbĳ is wat jon-
geren zelf willen bereiken en hoe MDt daaraan bĳdraagt.  
 
De METhode kent een participatieve vorm van monitoring: jongeren zĳn zelf actief bĳ het 
opstellen en uitvoeren van de monitor. Zĳ halen zelf actief resultaten op en gebruiken deze 
bĳ de voortgang van het traject. Om voor jouw project een eigen participatieve monitor te 
ontwerpen en uit te voeren, kun je je laten leiden door 7 vragen.  
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Waarom willen wĳ een monitor inzetten? Wat is het doel van de monitor? 

Wat is voor ons de meerwaarde van een participatieve monitor? 

Welke rol zien wĳ voor jongeren bĳ de ontwikkeling én de uitvoering van  
de monitor? 

Welke rol zien wĳ voor begeleiders bĳ de ontwikkeling én de uitvoering van  
de monitor? 

Welke partĳen kunnen wĳ betrekken bĳ de ontwikkeling en de uitvoering van  
de monitor? Hoe gaan wĳ dit aanpakken? Denk bĳvoorbeeld aan 
onderwĳsinstellingen 

Hoe gaan wĳ de data verzamelen? Hoe kan dit in onze bestaande werkprocessen 
geïntegreerd worden? 

Wat willen wĳ met de uitkomsten van de monitor gaan doen? 
 
Door deze vragen zelf, met je partners en samen met jongeren te beantwoorden wordt er 
geen vast stappenplan gevolgd, maar krĳgt de monitor vorm op basis van jullie eigen con-
text, wensen en mogelĳkheden.  
 
Het verschil tussen monitoring vanaf de start en een evaluatie achteraf is dat met een 
monitor vanaf het begin bĳgestuurd kan worden, en de voortgang in een project of bĳ een 
deelnemer gedurende de looptĳd bĳgehouden wordt. Als je bĳvoorbeeld iemand pas na 
afloop vraagt naar de verwachtingen aan het begin van een traject, dan kunnen deze 
worden ingekleurd door de al opgedane ervaring. Een ander voordeel van monitoring is 
dat je met een startmeting teleurstelling kunt voorkomen. Dromen mag, zeker bĳ een par-
ticipatieve MDt, maar als je als begeleider ziet dat iemands verwachtingen van MDt echt 
heel ver afliggen van wat er binnen MDt mogelĳk is, zoals het veranderen van de jeugdzorg, 
dan is het goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
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Monitoring start dus al op het moment dat jĳ start met de begeleiding. Jongeren vullen 
een vragenlĳst in voor de nulmeting. Begeleiders doen dat ook voor zichzelf. De volgende  
vragen kunnen jou als begeleider op weg helpen om vanaf de start jezelf en jouw bege-
leiding bĳ te houden, en de jongere te ondersteunen om voor zichzelf hetzelfde te doen: 
 
Vragen bĳ de start voor de begeleider               Vragen bĳ de start voor de jongere 
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Wat zĳn je verwachtingen van het 
begeleiden van een MDt Jongere? Wat zĳn je verwachtingen van een MDt?

Welke resultaten wil je behalen met het 
begeleiden van een MDt Jongere? 

Welke resultaten wil je behalen met  
een MDt?

Wat denk je te gaan leren door het 
begeleiden van een MDt Jongere? 

Wat denk je te gaan leren door het doen 
van een MDt?

Wat voor ondersteuning vanuit Project MDt 
verwacht je zelf tĳdens het begeleiden van 
een MDt Jongere?

Wat voor begeleiding verwacht je tĳdens 
het doen van een MDt?



Bĳ de afronding van een MDt met individuele jongeren of werkgroep met jongeren, kunnen 
de volgende vragen je op weg helpen om jezelf te evalueren, en om de jongeren te onder-
steunen hetzelfde voor zichzelf te doen:  
 
Vragen bĳ de afronding voor de                           Vragen bĳ de afronding voor de  
begeleider                                                                   jongere 
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Zĳn de verwachtingen die je van tevoren 
had uitgekomen? 

Zĳn de verwachtingen die je van tevoren 
had uitgekomen?

Heb je de resultaten die je verwachtte te 
behalen ook behaald?  
Zo ja/nee, waar komt dat door? 

Heb je de resultaten die je verwachtte te 
behalen ook behaald? Zo ja/nee, waar  
komt dat door?

Hoe vond je het? Wat vond je leuk?  
Wat minder en waarom? 

Hoe vond je het? Wat vond je leuk?  
Wat minder en waarom?

Wat heb je ervan geleerd? Waar heb je wat 
aan in de toekomst en waarom? 

Wat heb je ervan geleerd? Waar heb je wat 
aan in de toekomst en waarom?

Wat ging er goed? Wat was een knelpunt? 
Wat had anders gemoeten/gekund en 
waarom? 

Wat ging er goed? Wat was een  
knelpunt? Wat had anders 
gemoeten/gekund en waarom?

Wat vond je van de matching en onder -
steuning vanuit je samenwerkingspartners 
en collega begeleiders? Heb je iets gemist 
aan ondersteuning, en zo ja, wat? Wat had 
er anders/beter gekund?

Wat vond je van de begeleiding?  
Heb je iets gemist in jouw begeleiding, en 
zo ja, wat? Wat had er anders/beter 
gekund?



 
Integrale monitoring ontwerp- en uitvoeringsproces METhode 
Het ontwerpen van participatieve MDt’s is tevens onderdeel van de participatieve uitvoering.  
De praktische en participatieve uitvoering van MDt-trajecten door jongeren is tegelĳkertĳd 
onderdeel van een continu ontwerpproces waarin de aanpak gaandeweg wordt getoetst 
en bĳgesteld.    
 
Voor een participatieve MDt waarvoor je een aanpak op maat ontwikkelt waarin jongeren 
zelf individueel en collectief trajecten voor Maatschappelĳke Diensttĳd (MDt) invullen en 
uitvoeren, is de bĳgaande Matrix uitermate geschikt. Deze methode is ook toegepast op 
de proeftuin MET omdat het handvatten biedt om overzicht te houden, verbanden te zien 
en problemen op te sporen in het ontwikkelings- en uitvoeringsproces van het project en 
van de empowerment van jongeren.
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Voorwaarden en invalshoeken voor een participatief ontwikkelingsproces 
De Matrix maakt gebruik van drie basisvoorwaarden die elk ontwikkelingsproces bepalen, zo 
ook de ontwikkeling van de METhode: (1) er is beleid – die verheldert wat met de METhode 
gerealiseerd moet worden; (2) er is een organisatie operationeel – die stuurt op de specifieke 
uitvoering waarmee de METhode gerealiseerd moet worden; en (3) er zĳn mensen betrokken 
– met wie de METhode gerealiseerd moet worden. Op elk van deze basisvoorwaarden zĳn 
verschillende invalshoeken mogelĳk, waarmee het werk- en participatieproces in verschillende 
aspecten en als geheel in beeld gebracht worden. In de Matrix zĳn dat de volgende invals-
hoeken: Techniek (zaken die geregeld (moeten) zĳn), Politiek (belangen die invloed hebben) 
en Cultuur (normen en gewoonten die de uitvoering bepalen).  
 
Aspecten van het ontwerp- en uitvoeringsproces 
Wanneer vanuit elk van deze invalshoeken de basisvoorwaarden voor het participatieproces 
bekeken worden, ontstaat zicht op 9 verschillende aspecten van het ontwerp- en uitvoe-
ringsproces van de METhode. 

Doelen en werkwĳzen  

Taken en bevoegdheden 

Deskundigheid  

Beleidsbeïnvloeders 

Besluitvorming 

Autonomie 

Projectklimaat 

Samenwerking 

Houding 
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Hieronder volgt eerst een overzicht van de matrix, gevolgd door een beschrĳving van elk 
van de 9 aspecten van het ontwerp- en uitvoeringsproces tĳdens het integrale ontwerp- 
en uitvoeringsproces van de METhode.  
 
De METhode-matrix voor integrale procesmonitoring 
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Beleid Organisatie Mensen

Doelen / Werkwĳzen Taken / Bevoegdheden Deskundigheid

Wat gerealiseerd is met de 
participatie van jongeren in 
ontwerp en uitvoering van de 
METhode.

Hoe taken en bevoegdheden  
in ontwerp en uitvoering van  
de METhode zĳn verdeeld tussen 
jongeren en betrokken 
begeleiders.

De deskundigheid die ingezet is  
om participatie van jongeren te  
organiseren, te ondersteunen en 
uit te voeren.

Beleidsbeïnvloeders Besluitvorming Autonomie

Wie de belangrĳkste beleids -
beïnvloeders zĳn geweest, en op 
welke manier zĳ invloed hebben 
gehad op de participatie van 
jongeren in het ontwerp en de 
uitvoering van de METhode.

Waarover besluitvorming tĳdens 
het ontwerp en uitvoering van de 
METhode ging, en de wĳze 
waarop besluiten werden 
genomen.

De speelruimte waarover 
jongeren in het participatietraject 
wilden beschikken, en welke 
speelruimte ze hebben gehad.

Projectklimaat Samenwerking Houding

Het werkklimaat bĳ het 
ontwerpen en uitvoeren van d 
METhode, en tussen betrokken 
jongeren en begeleiders.

Hoe de samenwerking tĳdens 
ontwerp en uitvoering van de 
METhode heeft plaatsgevonden 
en is ervaren.

De houding van jongeren en 
betrokken begeleiders in het 
ontwerp- en uitvoeringsproces, 
en hoe zĳ het proces hebben 
beïnvloed. 
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DEZE MDT ROUTEPLANNER  IS VAN 
Naam: 

Datum: 

Plaats: 

Waarom deze routeplanner?  
De MDt Routeplanner is een handige tool 
voor jongeren en begeleiders tĳdens een 
Maatschappelĳke Ervaringstĳd. In deze 
Routeplanner staat wat je moet weten over 
Project MDt. Er staan tips en tricks in, en 
handige tools om jouw eigen ideeën, 
plannen, afspraken, ervaringen en resultaten 
bĳ te houden.   
Wil je meer tools en/of informatie, dan kun 
je die downloaden op de website van 
Stichting Alexander: www.st-alexander.nl



Wat ik wil    
 
Tips & tricks  
Jouw MDt begint met de vraag: Wat wil ik? of Welk resultaat wil ik bereiken?  
Deze tips kunnen je helpen om te bedenken wat je echt wilt: 
› Denk aan iets waar je blĳ en enthousiast van wordt, alleen al door er aan te denken.     
› Denk aan iets wat je niet op school kunt leren.  
› Denk aan iemand die je bewondert. Wat kan hĳ/zĳ wat jĳ nog niet kan?  
› Hoe beschrĳf jĳ het resultaat dat je wilt? Helder genoeg zodat je straks weet dat je het 

bereikt hebt.  
Nog iets: Maak het leuk voor jezelf om te bedenken wat je wilt. Hou je nog NIET bezig 
met de vraag “is dit wel mogelĳk?”.  

MIJN IDEEËN   
Schrĳf hier 3 resultaten op die jĳ in jouw MDt wilt bereiken.     

1: 

2: 

3: 

 

Check nu jouw gewenste resultaten 
› Zĳn dit de resultaten die IK graag wil bereiken? In plaats van: resultaten waarvan ik 

denk dat ik ze moet bereiken. 
› Heb ik mĳn resultaten helder beschreven? Bĳvoorbeeld: hoe ziet het eruit, waar 

gebeurt het, wie doen mee? 
› Zĳn de resultaten die ik wil vrĳ van vergelĳking? Probeer je resultaat op te schrĳven 

zonder woorden zoals ‘meer’, ‘beter’, ‘minder’. 
› Beschrĳf ik een resultaat (WAT heb ik uiteindelĳk) of een werkwĳze (HOE bereik ik dat 

resultaat)? Hebben anderen ook iets aan mĳn resultaten?  
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Kies 1 resultaat: maak dat het belangrĳkste.   

RESULTAAT   
Schrĳf dat resultaat hier op:     

  
 

 SCHRIJF HET OP!   
of teken het!   

(Mĳn inspiratie, idee, ervaring) 
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Hier begin ik    
 
Tips & tricks  
Je weet nu wat je wilt (het resultaat). Dat is je eindpunt. Om te bedenken welke acties 
nodig zĳn om dat eindpunt te halen, moet je eerst weten wat je beginpunt is: waar sta  
je nu?   
 

MIJN BEGINPUNT         ACTIES         MIJN EINDPUNT 
 

Deze tips kunnen je helpen om te ontdekken wat jouw beginpunt is voordat je in actie 
komt.  Lees nog eens het resultaat dat je wilt bereiken, en stel je voor dat je dat hebt 
bereikt.   
 
Bedenk nu wat je al weet, wat je al kunt en wie je kent om dat resultaat te bereiken:  
› Wat weet ik al dat ik kan gebruiken? 
› Wat kan ik al dat ik kan gebruiken?  
› Wie ken ik al die mĳ kan helpen?   
 
Bedenk ook wat je nog niet weet, wat je nog niet kunt, en wie je nog niet kent om jouw 
resultaat te bereiken:  
› Wat weet ik nog niet, maar wil ik weten? 
› Wat kan ik nog niet, maar wil ik kunnen?   
› Wie ken ik nog niet, maar wil ik mee in contact komen?   
 
Op de volgende pagina vind je veel ruimte om dit op te schrĳven.   
Kĳk voor ideeën hiervoor ook eens in de lĳst “MDt Kwaliteiten en Vaardigheden” op 
pagina 117 van je MDt Routeplanner.     
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Wat ik weet, wat ik kan en wie ik ken   
 
Schrĳf hier voor jezelf (kort) op wat je voor jouw MDt belangrĳk vindt.     
  

Wat ik weet, wat ik kan, en wie ik ken     

  

  

   

  

   

  

   

  

  

 
Wat ik weet, wat ik kan, en wie ik ken   
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 Check jouw beginpunt 
› Heeft wat je hebt opgeschreven te maken 

met het resultaat dat je wilt? 
› Staat alles er wat je echt belangrĳk vindt voor 

jouw resultaat?  
› Is wat je hebt opgeschreven je beschrĳving  

realistisch? Dus:  niet mooier of slechter dan het is. 
› Is wat je hebt opgeschreven simpel en feitelĳk?  

Dus zonder uitleg over wat je ervan vindt. 
 
 

Mĳn actieplan   
 
Wat ik ga doen  
Nu weet je wat je wilt, en weet je wat je beginpunt is. Je kunt nu bedenken welke acties 
jĳ nodig vindt om te komen van jouw beginpunt bĳ jouw resultaat.  
 
 
 
 
 
Deze tips kunnen je helpen om je actieplan te maken  
› Bedenk zoveel mogelĳk acties die je van jouw beginpunt naar jouw resultaat brengen.   
› Bedenk ook welke acties nodig zĳn om een plek te vinden waar jĳ jouw MDt kunt 

doen.  
› Schrĳf hier nu op wat je gaat doen:  106

Jonge mensen  
hebben voorbeelden 

nodig, geen critici.    

ACTIES  
 

  
 



  
Dit ga ik doen in mĳn MDt om te bereiken wat ik graag wil: 

  

  

   

  

   

  

 
Dit ga ik doen om een MET plek te vinden die bĳ mĳ past:   

  

  

   

  

   

  

  
Check jouw acties  

Als ik deze acties doe, bereik ik dan wat ik wil (mĳn resultaat)?   

Zĳn mĳn acties precies en kort opgeschreven? Niet te veel details!  

Wat doe ik zelf en wat vraag ik anderen? Bedenk bĳ deze acties of je:  
› de actie zelf gaat doen,  
› iemand anders vraagt je te helpen om de actie te doen, 
› iemand anders vraagt de actie voor jou te doen.  
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 SCHRIJF HET OP!   
of teken het!   

(Mĳn inspiratie, idee, ervaring) 
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Het Matchmakersgesprek    
 
Mĳn MDt plek en mĳn begeleider  
Je weet nu wat je wilt bereiken tĳdens jouw MDt en je hebt een actieplan gemaakt.  
Je weet misschien ook al bĳ wat voor organisatie of bedrĳf je jouw MDt wilt doen, en wat 
je verwacht van jouw begeleider op die plek. Weet je dat nog niet? Dan kan het helpen 
om eens na te denken over:  
› Waar wil ik mĳn actieplan uitvoeren? 
› Hoe wil ik begeleid worden? 
› Wat wil ik dat de begeleider weet over mĳ? 
› Wat wil ik over de begeleider weten? 
› Wat voor begeleider past bĳ wat ik wil en mĳn actieplan?  
 
Wanneer je deze vragen voor jezelf kan beantwoorden, is het tĳd voor een Match-
makersgesprek. Dat is een gesprek tussen jou, een begeleider van de organisatie of het 
bedrĳf waar je jouw MDt zou kunnen doen, en een coach van Project MDt. Dit gesprek is 
bedoeld om: 
› Kennis te maken 
› Ontdekken of het klikt 
› Afspraken te maken over jouw MDt 
› Afspraken te maken over de begeleiding  
 
Tips & tricks  
› Wees voorbereid. Tĳdens het eerste kennismakingsgesprek zal het gaan over wat je 

wilt bereiken, wat je wilt leren en waarom het je leuk lĳkt om dat te doen bĳ deze orga-
nisatie of dit bedrĳf.  

› Wees jezelf. Wees eerlĳk over wat je wel en niet kan. Overschat jezelf niet. Maar onder-
schat jezelf ook niet!  
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› Vertrouw jezelf. Voel je een ‘klik’ met de organisatie/het bedrĳf en met degene die je 
gaat begeleiden? 

› Wees kritisch. Heb je het idee dat je met deze begeleider jouw resultaat gaat berei-
ken? 

› Wees praktisch. Is een MDt op deze plek haalbaar voor jou? (Denk bĳvoorbeeld aan 
reistĳd en tĳden) 

› Zeg pas ‘Ja’ als je het zeker weet. Wanneer je een match hebt, worden afspraken  
tussen jou en jouw begeleider vastgelegd in een contract. Lees goed wat er in het con-
tract staat en onderteken het niet als je het niet eens bent met bepaalde afspraken. Ga 
erover in gesprek en onderteken pas als je er helemaal achter staat. 
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Heb je een match?  
Als jĳ EN de begeleider van een MDt-plek ‘ja’ hebben gezegd, is het een match! Het is 
tĳd voor heldere afspraken die vast worden gelegd in een MDt-contract. Hierin staan de 
verwachtingen van elkaar, en wat er is geregeld aan vergoedingen en verzekeringen.  
Een model MDt-contract is te downloaden via www.st-alexander.nl.  
Op pagina 116 van jouw Routeplanner staat een lĳst met zaken die in het MDt-contract 
geregeld worden. 
   
 

 MIJN MATCH 
Ik ga mĳn MDt doen bĳ 

  

  

   

  

   

  

 
Mĳn begeleider is 
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In actie tĳdens mĳn MDt 
 
› Houd bĳ hoe het gaat tĳdens jouw MDt. Zo herinner jĳ jezelf aan wat het belangrĳkste 

is voor jou. Waar word je blĳ van? Wat vind je lastig? Hoe voel je je op de MDt plek? 
Wat verrast jou? 

› Als je ergens mee zit, of je ergens niet prettig bĳ voelt: vertel het jouw begeleider. Als 
je iet leuks, goeds of positiefs meemaakt tĳdens jouw MDt: vertel dat ook, en schrĳf het 
hier op.  

› Ontvang de complimenten die je krĳgt en vergeet ze niet. Zo kom je erachter wat jouw 
kwaliteiten zĳn! 

› Maak het bespreekbaar als de MDt toch anders is dan je van tevoren had bedacht. Dat 
is niet erg maar als je het niet zegt kan daar ook niets aan veranderd worden. 

 
 SCHRIJF 

Schrĳf het op of teken het. Op pagina 113 heb je daar extra ruimte voor. 

  

   

 
Mĳn resultaten tĳdens mĳn MDt 

  

  

 
Het eindresultaat van mĳn MDt 
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 TEKEN  
Schrĳf het op of teken het 

(Mĳn inspiratie, idee, ervaring) 
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MDt Monitor: Iedereen leert van jouw ervaringen    

 

Jouw MDt is in de eerste plaats voor jou bedoeld. Maar iedereen leert van jouw ervarin-
gen. Jouw begeleider, de organisatie of het bedrĳf waar jĳ jouw MDt doet, en zelfs de 
Nederlandse overheid. Om goed te kunnen leren van jouw ervaringen, hebben jonge-
ren in Project MDt een aantal vragen bedacht. Met jouw antwoorden ontdekken wĳ (van 
Project MDt) wat goed werkt in de manier waarop we MDt organiseren, en wat er beter 
kan. Er zĳn twee momenten waarop we deze vragen aan je stellen.    
 
Bĳ de start van jouw MDt  
Deze vragen bespreek je met jouw coach van Project MDt: 
› Wat zĳn je verwachtingen van een MDt? 
› Welke resultaten wil je behalen met een MDt? 
› Wat denk je te gaan leren door het doen van een MDt? 
› Wat voor begeleiding verwacht je tĳdens het doen van een MDt?  
 
Aan het einde van jouw MDt  
Deze vragen bespreek je met jouw begeleider op je MDt plek en een coach van  
Project MDt: 
› Zĳn de verwachtingen die je van tevoren had uitgekomen? 
› Heb je de resultaten die je verwachtte te behalen, behaald? Zo ja/nee, waar komt dat 

door? 
› Hoe vond je het? Wat vond je leuk? Wat minder en waarom? 
› Wat heb je ervan geleerd? Waar heb je wat aan in de toekomst en waarom? 
› Wat ging er goed? Wat was een knelpunt? Wat had anders gemoeten/gekund en 

waarom? 
› Wat vond je van de begeleiding? Heb je iets gemist in jouw begeleiding, en zo ja, wat? 

Wat had er anders/beter gekund?  
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 SCHRIJF HET OP!   
of teken het!   

(Mĳn inspiratie, idee, ervaring) 
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Model MDt-contract   
 
Het volledige model MDt-contract is beschikbaar als download op de website van  
Stichting Alexander (www.st-alexander.nl). Hieronder staan de onderwerpen waarover in 
het MDt-contract afspraken worden vastgelegd.  
1. Resultaat, actieplan en acties  
2. Afwezigheid door ziekte of verhindering 
3. Aanvang en einde van de overeenkomst 
4. Proefperiode 
5. Begeleiding, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), informatie en scholing 
6. MDt vergoeding en vergoeding reiskosten 
7. Verzekeringen  
8. Conflicten 
9. Geheimhoudingsplicht
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MDt kwaliteiten en vaardigheden niet verplicht, wel mogelĳk 
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Organisatorische vaardigheden 
› Uit jezelf iets doen 
› Zelfstandig werken (met enige onder-

steuning) 
› Doen wat je belooft 
› Oplossingen verzinnen 
› Houden aan regels 
 
Sociale vaardigheden: communicatief 
› Zeggen wat je vindt 
› Een gesprek beginnen 
› Afspraken maken 
› Luisteren naar anderen 
› Vragen durven stellen 
 
Sociale vaardigheden: coöperatief 
› Kritiek kunnen krĳgen 
› Complimenten geven en ontvangen 
› Om hulp vragen en hulp aanbieden 
› Met verschillende mensen kunnen 

omgaan 
› Leiding accepteren en leiding durven 

geven 
 

Technische en praktische vaardigheden 
› Kunnen werken met computers 
› Handig zĳn met apparatuur en gereed-

schap 
› Eten en drinken maken 
› Zorgzaam zĳn voor mens en dier 
› De omgeving netjes maken 
 
Artistieke vaardigheden 
› Muziek maken 
› Tekenen en schilderen 
› Foto’s en video’s maken 
› Toneelspelen 
› Fantasie gebruiken 



Europass Certificaat   
 
Aan het einde van jouw MDt ontvang je een Europass Certificaat. Dat is een Europees 
erkend certificaat waarmee een jongere kan laten zien welke ervaring ze hebben opge-
daan tĳdens hun MDt. Het Europass Certificaat bevat informatie over: 
› De organisatie waar jĳ jouw MDt hebt gedaan. 
› Het soort werk of taken dat jĳ hebt gedaan. 
› De periode waarin jĳ jouw MDt hebt gedaan. 
› De kennis, competenties en vaardigheden die jĳ hebt opgedaan. 
 
Een voorbeeld van het Europass Certificaat voor Maatschappelĳke Ervaringstĳd is te 
downloaden op de website van Stichting Alexander: www.st-alexander.nl   
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DEZE MDT ROUTEPLANNER  IS VAN 
Naam: 

Organisatie/Bedrĳf: 

Begeleider van: 

Datum: 

Plaats: 

Waarom deze routeplanner?  
De MDt Routeplanner is een handige  
tool voor begeleiders die een jongere 
begeleiden tĳdens zĳn/haar 
Maatschappelĳke Ervaringstĳd (MDt).  
In deze Routeplanner staat wat je moet 
weten over Project MDt. Er staan tips en 
tricks in, en handige tools om voor jezelf 
tĳdens de begeleiding bĳ te houden hoe  
de MDt verloopt.   
Wil je meer tools en/of informatie, dan kun 
je die downloaden op de website van 
Stichting Alexander: www.st-alexander.nl 121



Profiel van mĳn MDt jongere   
 
Resultaat, beginpunt en actieplan  
Jongeren die een MDt doen, vullen eerst hun eigen MDt Routeplanner in.  Ze beschrĳven 
daarin: 
› Wat ze willen bereiken met hun MDt. 
› Wat hun beginpunt voor een MDt is. 
› Wat hun actieplan is om hun gewenste resultaat te bereiken. 
› Wat hun verwachtingen zĳn van de organisatie of het bedrĳf, en van hun begeleider. 
› Welke maatschappelĳke impact ze denken te kunnen maken met hun MDt. 
 
Het model MDt Routeplanner voor jongeren is te downloaden op www.st-alexander.nl    Tĳ-
dens een kennismakings- en matchingsgesprek (of Matchmakersgesprek) bespreken de 
jongere, een coach van Project MDt en de begeleider op de MDt plek – de organisatie of 
het bedrĳf waar de jongere zĳn/haar MDt wil doen – deze plannen en verwachtingen met 
elkaar. Het Matchmakersgesprek is bedoeld om kennis te maken, om te ontdekken of het 
klikt, en om afspraken te maken over de MDt van de jongere en de begeleiding die jĳ gaat 
geven. Hieronder (en op pagina 124 kun je voor jezelf opschrĳven (of tekenen) wat de 
belangrĳkste punten zĳn, en eventueel jouw vragen hierbĳ: 
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ROUTE   
Het resultaat dat mĳn MDt jongere wil bereiken    

 

 

 

 

  
Wat mĳn MDt jongere ziet als zĳn/haar beginpunt   

 

 

 

 

  
De acties die mĳn MDt jongere wil doen om zĳn/haar resultaat te bereiken  

 

 

 

 

 
Wat mĳn MDt jongere verwacht van mĳ als begeleider 
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 SCHRIJF HET OP!   
of teken het!   

(Mĳn inspiratie, idee, ervaring) 
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Begeleiden van een MDt jongere   
 
Jongeren hebben de regie  
Kenmerkend voor Project MDt is dat jongeren die een MDt doen vanaf begin tot einde de 
regie hebben over hun MDt. Dat betekent niet dat jongeren alleen kunnen doen waar ze 
in hebben. Er worden heldere afspraken gemaakt, en vastgelegd in een MDt-contract, over 
wederzĳdse verwachtingen, vergoedingen en verzekeringen. Zie pagina 132 van jouw Rou-
teplanner voor een overzicht van zaken die in het model MDt-contract worden geregeld.     
De eigen regie van de jongere over zĳn/haar MDt als kernwaarde betekent wel dat het 
gewenste resultaat en het actieplan van de jongere leidend zĳn en blĳven. De begeleiding 
is gericht op het ontwikkelen van eigen verantwoordelĳkheid en eigen meesterschap van 
de jongere in het bereiken van zĳn/haar gewenste resultaat. Dat begint al tĳdens het Match-
makersgesprek. Om dit te ondersteunen kunnen de volgende tips en tricks helpen.    
 
 
Tips & tricks voor de start van een MDt  
 
De jongere heeft de leiding over zĳn/haar eigen MDt-plek. Bied ruimte voor de jongere 
om zelf dingen uit te zoeken, te regelen en uit te voeren. De rol van de MDt begeleider is 
om de jongere in dit proces te ondersteunen, faciliteren en informeren.       
‘Wat zou jĳ graag willen leren wat je op school niet kunt leren?’    
 
Inspireer de jongere om zelf iets op te zetten. Wie weet vindt hĳ of zĳ het leuk om bĳvoor-
beeld zelf of samen met andere jongeren een feest te organiseren met een maatschappelĳk 
doel of een etentje voor mensen in het bejaardentehuis.                    
‘Lĳkt het je leuk om iets te organiseren?’    
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Verdiep in MDt mogelĳkheden in de regio van de jongere die je gaat begeleiden. Neem 
alvast contact op met een aantal interessante organisaties om uit te leggen wat een MDt is 
en hoor hoe zĳ daar tegenaan kĳken. 
‘De jongere gaat zelf bepalen wat voor MDt hĳ of zĳ wil gaan doen dus ik kan niets  
beloven maar goed om te horen dat jullie er positief tegenover staan.’    
 
Creëer samen met de jongere een stappenplan die hĳ of zĳ moet doorlopen om te komen 
tot een MDt-plek.   
‘Welke stappen ga jĳ doorlopen om te komen tot een MDt?’    
 
Laat de jongere zelf uitzoeken wat hĳ of zĳ graag zou willen doen en ondersteun hierbĳ.   
‘Past dit bĳ jou? Weet je hoe je met deze plek in contact kunt komen?’   
 
Zie ook “MDt Kwaliteiten en Vaardigheden” op pagina 133 voor  mogelĳke ontwikkelwensen 
van jongeren tĳdens een MDt. 
 
 
Tips & tricks voor de begeleiding tĳdens de MDt  
 
Wees je bewust van eigen woorden en gedrag, en laat daarmee een model van groei en 
leren zien.                                                                                                         
‘De vorige keer hebben we het met elkaar gehad over dit onderwerp op die manier, dat 
werkte toen niet helemaal lekker. Laten we het nu op een andere manier proberen.’   
 
Definieer, onderhandel en deel met de jongeren gezamenlĳke verantwoordelĳkheid voor 
de samenwerking.                                                                                           
‘Wat verwacht je dat ik voor jou kan betekenen als begeleider?’   
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Ontdek wat de jongere werkelĳk nodig heeft, verzamel informatie over de situatie van de 
jongere, gewenste resultaten en mogelĳke acties.                                  
‘Wat houdt je bezig? (luister naar het antwoord) en wat nog meer? (blĳf deze vraag herhalen 
tot het antwoord ‘verder niets’ is)’   
 
Geef actief feedback, en moedig reflectie bĳ jongere (op denken, handelen en effecten) 
aan.                                                                                                                    
‘Kies één moment in de week uit om lastige of juist leuke situaties op te schrĳven in jouw 
MDt Routeplanner. Later kunnen we het gezamenlĳke hebben over deze situaties.’   
 
Reik taal en kennis aan die nieuw zĳn voor de jongere, en ondersteun zo het vermogen 
jongeren om onderscheid te kunnen maken.                                           
‘Een MDt is niet hetzelfde als een stage. Een stage is iets wat bĳ je opleiding past en waar 
je studiepunten voor krĳgt. Bĳ een MDt gaat het echt om iets waar jouw eigen interesses 
liggen en doe je het voor de ervaring.’     
 
Reik energie en ideeën aan voor mogelĳke acties.                                 
‘Waar voel je je goed bĳ? Zoek kansen op om die momenten te herhalen.’   
 
Moedig gezamenlĳke verantwoordelĳkheid aan, en volg actiebereidheid en doorzet-
tingsvermogen van de jongere.                                                                 
‘Stapsgewĳs werken we naar de resultaten toe. Ik hoor graag van jou welke stappen je 
daarin hebt gemaakt en hoe ik je daarbĳ kan ondersteunen.’ 
 
   

 
 

127Jongeren leren goede besluiten te 
nemen door… besluiten te nemen, 
niet door instructies te volgen.



In actie tĳdens MDt  
 
› Houd in dit boekje bĳ hoe het gaat tĳdens het begeleiden van  jouw MDt Jongere.  

Zo herinner jĳ je jezelf aan wat het belangrĳkste is voor jou. Waar word je blĳ van? Wat 
vind je lastig? Wat verrast jou? 

› Geef het bĳ andere begeleiders of de jongere zelf aan als je ergens mee zit of je niet 
prettig bĳ voelt tĳdens het begeleiden van jouw MDt Jongere. Vertel het of schrĳf het 
ook op als je iets leuks, goeds of positiefs meemaakt. 

› Maak het bespreekbaar als dingen toch anders verlopen dan je van tevoren had 
bedacht.   

Houd hier dingen bĳ die je opvallen tĳdens het begeleiden van jouw MDt Jongere. Schrĳf 
het op of teken het. Op pagina 129 heb je daar extra ruimte voor.  

RESULTATEN   
Resultaten tĳdens deze MDt   

 

 

 

 

  
Het eindresultaat van deze MDt  
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 SCHRIJF HET OP!   
of teken het!   

(Mĳn inspiratie, idee, ervaring) 
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MDt Monitor: Iedereen leert van jouw ervaringen    
 
MDt is in de eerste plaats voor jongeren bedoeld, om hen een ondersteunend zetje te geven 
zichzelf verder te ontwikkelen en tegelĳk bĳ te dragen aan hun omgeving. Maar iedereen 
leert van jouw ervaringen met het begeleiden van een MDt Jongere. Jouw MDt Jongere zelf 
natuurlĳk, maar ook jĳ en jouw organisatie of bedrĳf, en zelfs de Nederlandse overheid. Om 
goed te kunnen leren van jullie ervaringen, hebben jongeren in Project MDt een aantal vragen 
bedacht.  Met jouw antwoorden ontdekken wĳ (van Project MDt) wat er goed werkt in de 
manier waarop we MDt organiseren, en wat er beter kan of moet. Er zĳn twee momenten 
waarop we deze vragen aan je stellen.     
 
Bĳ de start van de MDt die jĳ begeleidt.   
Deze vragen bespreek je met een coach van Project MDt: 
› Wat zĳn je verwachtingen van het begeleiden van een MDt Jongere? 
› Welke resultaten wil je behalen met het begeleiden van een MDt Jongere? 
› Wat denk je te gaan leren door het begeleiden van een MDt Jongere? 
› Wat voor ondersteuning vanuit Project MDt verwacht je zelf tĳdens het begeleiden van 

een MDt Jongere?  
 
Bĳ het einde van de MDt die jĳ begeleidt.   
Deze vragen bespreek je met jouw MDt Jongere en een coach van Project MDt: 
› Zĳn de verwachtingen die je van tevoren had uitgekomen? 
› Heb je de resultaten die je verwachtte te behalen, behaald? Zo ja/nee, waar komt dat door? 
› Hoe vond je het? Wat vond je leuk? Wat minder en waarom? 
› Wat heb je ervan geleerd? Waar heb je wat aan in de toekomst en waarom? 
› Wat ging er goed? Wat was een knelpunt? Wat had anders gemoeten/gekund en 

waarom? 
› Wat vond je van de matching en ondersteuning vanuit Project MDt? Heb je iets gemist 

aan ondersteuning, en zo ja, wat? Wat had er anders/beter gekund?    
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SCHRIJF HET OP!   
of teken het!   

(Mĳn inspiratie, idee, ervaring) 
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Model MDt-contract   
 
Het volledige model MDt-contract is beschikbaar als download op de website van  
Stichting Alexander (www.st-alexander.nl). Hieronder staan de onderwerpen waarover in 
het MDt-contract afspraken worden vastgelegd.  
1. Resultaat, actieplan en acties  
2. Afwezigheid door ziekte of verhindering 
3. Aanvang en einde van de overeenkomst 
4. Proefperiode 
5. Begeleiding, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), informatie en scholing 
6. MDt vergoeding en vergoeding reiskosten 
7. Verzekeringen  
8. Conflicten 
9. Geheimhoudingsplicht
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Organisatorische vaardigheden 
› Uit jezelf iets doen 
› Zelfstandig werken (met enige onder-

steuning) 
› Doen wat je belooft 
› Oplossingen verzinnen 
› Houden aan regels 
 
Sociale vaardigheden: communicatief 
› Zeggen wat je vindt 
› Een gesprek beginnen 
› Afspraken maken 
› Luisteren naar anderen 
› Vragen durven stellen 
 
Sociale vaardigheden: coöperatief 
› Kritiek kunnen krĳgen 
› Complimenten geven en ontvangen 
› Om hulp vragen en hulp aanbieden 
› Met verschillende mensen kunnen 

omgaan 
› Leiding accepteren en leiding durven 

geven 
 

Technische en praktische vaardigheden 
› Kunnen werken met computers 
› Handig zĳn met apparatuur en gereed-

schap 
› Eten en drinken maken 
› Zorgzaam zĳn voor mens en dier 
› De omgeving netjes maken 
 
Artistieke vaardigheden 
› Muziek maken 
› Tekenen en schilderen 
› Foto’s en video’s maken 
› Toneelspelen 
› Fantasie gebruiken
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Europass Certificaat   
 
Aan het einde van jouw MDt ontvang je een Europass Certificaat. Dat is een Europees 
erkend certificaat waarmee een jongere kan laten zien welke ervaring ze hebben opge-
daan tĳdens hun MDt. Het Europass Certificaat bevat informatie over: 
› De organisatie waar jĳ jouw MDt hebt gedaan. 
› Het soort werk of taken dat jĳ hebt gedaan. 
› De periode waarin jĳ jouw MDt hebt gedaan. 
› De kennis, competenties en vaardigheden die jĳ hebt opgedaan. 
 
Een voorbeeld van het Europass Certificaat voor Maatschappelĳke Ervaringstĳd is te 
downloaden op de website van Stichting Alexander: www.st-alexander.nl  

134



Actieplan: Een document waarin de jongere 

beschrĳft wat zĳn/haar gewenste resultaat is, wat 

hĳ/zĳ nodig heeft om dat te bereiken, en wat 

hĳ/zĳ concreet gaat doen.  

 

Begeleiders, Helpers en Supporters: In deze 

gids gebruiken we verschillende termen voor 

mensen die een ondersteunende, helpende of 

begeleidende rol kunnen spelen voor jongeren 

tĳdens hun MDt. Begeleiders zĳn (jeugd)professi-

onals, zoals jongerenwerkers of leerkrachten, of 

andere jongeren die de jongere gedurende hun 

gehele MDt of op hun MDt-plek begeleiden, uit-

dagen en steunen in de ontwikkeling van hun 

empowerment en bĳ het realiseren van het resul-

taat dat de jongere wenst. Helpers zĳn begelei-

ders, jongeren, vrĳwilligers, ouders of andere 

professionals die incidenteel of bĳ specifieke 

taken jongeren in/voor hun MDt helpen met raad 

en daad. Supporters zĳn alle mensen die de jon-

gere met tips en contacten helpen bĳ één speci-

fieke taak: het vinden van een MDt-plek die past 

bĳ de jongere. Supporters kunnen helpers, vrien-

den, familie of een MDt-werkgroep zĳn. Zie ook 

“Interne begeleider” en “Externe begeleider.” 

 

Eigen regie: De mate waarin de jongere zelf 

bepaalt op welke wĳze hĳ/zĳ zĳn/haar MDt 

inricht. 

 

Externe begeleider: De focus van een externe 

begeleider is die van een consulent: een begelei-

der die de jongere minder frequent ziet en 

spreekt en zich vooral richt op de persoonlĳke 

ontwikkeling. 
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Empowerment: Een multi-dimensionaal en soci-

aal proces waarmee jongeren hun macht herken-

nen, erkennen en gebruiken om een resultaat te 

bereiken dat zĳ wensen. Dat gaat verder dan 

‘invloed’, omdat ‘macht’ verwĳst naar een natuur-

lĳke capaciteit om iets voor elkaar te krĳgen, vrĳ 

van goedkeuring van anderen en zonder de 

noodzaak om hun eigen wensen in te ruilen voor 

acceptatie. Deze ‘macht’ is een ‘macht om te han-

delen’, niet een ‘macht over iets of iemand’. Zie 

hoofdstuk 3 van deze gids voor een uitwerking 

van dit begrip.  

 

Europass certificaat: Met het Europass certifi-

caat voor vrĳwilligers kan een vrĳwilliger concreet 

laten vastleggen wat hĳ/zĳ heeft geleerd in de 

vrĳwilligerswerkperiode. Het kan een opstapje 

zĳn naar een vervolgopleiding of betaalde baan. 

Helpers: zie Begeleiders, Helpers en Supporters. 

 

Interne begeleider: De rol van interne begelei-

der is die van instructeur en mentor: een begelei-

der die de jongere frequent ziet en spreekt, en 

vooral faciliteert en ondersteunt om zĳn/haar 

taken op de MDt-plek uit te voeren en de daar-

voor benodigde taakgerichte kennis en vaardig-

heden te ontwikkelen. 

 

Kwetsbare jongeren: Jongeren zĳn van nature 

kwetsbaar omdat ze opgroeien en in ontwikke-

ling zĳn, zonder dat dat hun functioneren of het 

realiseren van persoonlĳke doelen en relaties 

permanent in de weg staat. Maar er zĳn ook jon-

geren die door gebeurtenissen buiten hun 

invloed, keuzes binnen hun invloed, of een com-

binatie van beide, zich te lang en op teveel terrei-

nen van hun leven kwetsbaar voelen en in hun 

natuurlĳke ontwikkeling geremd worden. Deze 

jongeren missen (voldoende) aansluiting, heb-

ben vaak een beperkt netwerk en voelen in hun 

dagelĳks leven regelmatig bevestigd dat zĳ iets 

niet kunnen. Te denken valt aan voortĳdige 

schoolverlaters/thuiszitters, jongeren zonder 

werk/inkomen, jonge vluchtelingen, jongeren die 

te maken hebben (gehad) met jeugdzorg/jeugd-

hulpverlening, licht verstandelĳke beperkte jon-

geren, als ook hoogbegaafde jongeren. Voor hen 

komt hun proces van empowerment niet meer op 

een natuurlĳke manier tot stand, maar is support 

nodig om zichzelf te leren empoweren.  

 

Match: Een match is een verbintenis tussen de 

jongere en de MDt-plek.  

Matchmakersgesprek: Dat is een gesprek tussen 

de jongere, een begeleider vanuit een organisa-

tie/bedrĳf van de potentiële MDt-plek en een 

MDt begeleider. 
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MDt: Afkorting voor Maatschappelĳke Diensttĳd. 

Met het actieprogramma Maatschappelĳke 

Diensttĳd investeert de Nederlandse overheid in 

de talenten(ontwikkeling) en inzet van jongeren 

die vrĳwillig iets doen voor een ander. 

 

MET: Afkorting voor Maatschappelĳke Ervarings-

tĳd, een proeftuin binnen het Actieprogramma 

Maatschappelĳke Diensttĳd (MDt). 

 

MDt-contract: Een samenwerkingscontract tus-

sen jongere en MDt-plek. Zie hoofdstuk 5 onder 

“Samenwerkingscontract MDt deelnemer en 

lokale uitvoerder van MDt-plek.” 

 

MDt deelnemer: een jongere die een MDt  

doet, al dan niet in een werkgroep die MDt orga-

niseert voor en met andere jongeren. Zie ook: 

Proactieve jongere. 

 

MET-Moat: Betekent ‘een MET-Maat’, een jon-

gere die voor zĳn / haar MDt een andere jongere 

ondersteunt tĳdens een MDt in de rol van bege-

leider, helper of supporter. Zie ook: Begeleiders, 
Helpers en Supporters. 
 

Micro acties: Een actie die als doel heeft om 

iets te ontdekken, om te testen hoe een 

bedachte actie in de praktĳk werkt (of niet).    

Participatie: De invloed die iemand heeft op zĳn 

of haar leefomgeving.  

 

Proactieve jongere: een jongere die voor 

zĳn/haar eigen MDt actief is in een lokale,  

regionale of landelĳke werkgroep bĳ het ontwerp 

en de uitvoering van een MDt voor andere jonge-

ren. 

 

Proeftuin: Sinds september 2018 wordt er in 

proeftuinen over het gehele land geëxperimen-

teerd met de inrichting van de Maatschappelĳke 

Diensttĳd (MDt) om te ondervinden wat werkt. 

Zie ook: MDt en MET. 

 

Sprong: Een fase binnen de METhode waarin 

actie wordt ondernomen om naar de volgende 

fase te kunnen ‘springen’.  

 

Supporters: zie Begeleiders, Helpers en  
Supporters. 

 

Tools: Documenten en producten met achter-

grondinformatie, aanwĳzingen, procedures of 

werkwĳzen die begeleiders kunnen gebruiken  

tĳdens het opzetten en uitvoeren van een MDt 

met jongeren. 
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Cassandra Riebeek, Emma Rebergen.                           
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en alle andere betrokken jongeren, jeugd -
professionals, leerkrachten en docenten en 
anonieme supporters en fans in Amsterdam, Almere, 
Oss, Hoogeveen en daarbuiten; als ook aan de 
collega’s bĳ de proeftuin Impacter van de 
welzĳnsorganisatie Travers, voor hun inspiratie en 
voor hun gulle toestemming om gebruik te mogen 
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Verhalenboek (2020).  
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en in het bĳzonder: 
Robert E. Quinn en Gretchen M. Spreitzer voor hun 
pioneerswerk in de ontwikkeling van de vĳf 
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Power in Your Workforce, San Francisco, 2001) 
Peter Camp voor het ontwikkelen en aanmoedigen 
van nieuwe toepassingen van de 
matrixmanagementmethode als hulpmiddel bĳ  
(zelf-)veranderingsmanagement. (zie: 
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