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Inleiding  

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is de maatschappelijke diensttijd (MDT) 

geïntroduceerd. Dit is een voor Nederland nieuw concept. De intensieve trajecten MDT, zoals 

MDT ‘Zoek het uit!’, die ontwikkeld worden onder regie van gemeenten, is gebaseerd op het 

Belgische model van de Samenlevingsdienst. Hierbij is het de ambitie om jongeren te laten 

bijdragen aan onze samenleving, waarbij de kracht en input van de jongeren centraal staan. 

Door te investeren in de talenten en inzet van jongeren zijn zij vermoedelijk meer in staat een 

maatschappelijke impact te maken. Zo bleek in België dat jongeren na afloop meer 

verantwoordelijk en maatschappelijk bewust waren. 83% van de (kwetsbare) jongeren had zes 

maanden na het traject werk of was begonnen aan een opleiding.  

 

MDT Noord-Fryslân ‘Zoek het uit!’ 

In de experimentfase is gekeken naar wat belangrijke randvoorwaarden en ontwerpfactoren 

zijn om MDT ook hier tot een succes te maken. Inmiddels is er in Nederland een ontwerp 

gemaakt dat landelijk uitgerold wordt. Door middel van subsidierondes kunnen gemeenten en 

organisaties zich aanmelden met projecten/proeftuinen. Een van de lopende projecten is MDT 

‘Zoek het uit!’ van de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Waadhoeke. 

 

Gedurende dit traject gaan jongeren van 16-27 jaar, afkomstig uit Fryslân, aan de slag met 

talentontwikkeling, het ontdekken van de regio en van betekenis zijn voor een ander. Door 

middel van workshops en gastsprekers van organisaties en bedrijven, doen jongeren mee aan 

initiatieven waarbij sociale impact en zelfontwikkeling van belang zijn. In samenspraak met de 

jongerencoaches worden (leer)doelen opgesteld voor tijdens het MDT-traject maar ook zeker 

voor daarna.  Om zo, met behulp van intensieve coaching, het meeste uit de maatschappelijke 

diensttijd te kunnen halen.  

 

Invloed Covid-19 

In eerste instantie was het de insteek dat jongeren bij MDT ‘Zoek het uit!’ zouden worden 

geplaatst bij een MDT-plek (organisatie of bedrijf) om daar ervaring op te doen als medemens 

en op die manier een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.  Dit geeft het bedrijf of de 

organisatie de gelegenheid om jongeren te binden aan het bedrijf en daarbij van elkaar te 

kunnen leren. Echter door de uitbraak van het Covid-19 virus is dit gedeelte voor de eerste 

twee groepen komen te vervallen. in plaats daarvan is extra aandacht besteed aan 

maatschappelijke impact door middel van de workshops, kortere projecten en persoonlijke 

acties. Bij de vier groepen die daarop volgden is het wel gelukt om een gedeelte van de 

jongeren bij een MDT-plek te plaatsen.  

 

Verloop 

In totaal zijn er tot nu toe (juni 2021) 71 jongeren die zich hebben aangemeld voor het MDT-

traject, Hiervan zijn 60 jongeren daadwerkelijk gestart. Deze jongeren zijn verdeeld over zeven 

groepen. De eerste MDT-groep is gestart in februari 2020, de tweede groep op 11 mei, de 

derde groep op 7 september en de vierde groep op 26 oktober. De recentere groepen 5 en 6 

zijn respectievelijk op 18 januari en 14 april 2021 van start gegaan.  Groep 7 is op 16 juni 

2021 van start gegaan. Afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen 

vonden de bijeenkomsten afwisselend fysiek of online plaats. Aan het begin van elke MDT-

groep vullen de jongeren een inleidende vragenlijst in van Rebelgroup (onderzoeks- en 

adviesbureau), waarin aan bod komt hoe de jongeren bij de MDT terecht zijn gekomen, wat 

hen motiveert en wat ze belangrijk vinden gedurende de MDT. Na afloop van de MDT vullen 



 

  |  5  

 

 

jongeren de eindvragenlijst in om te kijken in hoeverre MDT aan hun verwachtingen heeft 

voldaan en wat ze hebben geleerd. Aanvullend hierop is het onderzoek van Partoer. Om de 

resultaten van de kwantitatieve data beter te kunnen duiden zijn (groeps)interviews gehouden.  

1 Vraagstelling 

Het gebied Noord-Fryslân is een plattelandssetting. Krimp ten gevolge van vergrijzing en 

ontgroening zijn belangrijke thema’s die hier, maar ook in soortgelijke regio’s in Noord-

Nederland, spelen. Ten gevolge van deze krimp kan de leefbaarheid onder druk komen te 

staan, door het verdwijnen van (onderwijs)voorzieningen en verminderde bereikbaarheid 

vanuit dunbevolkte gebieden. Om deze trend te remmen is het van belang om inzicht te 

verkrijgen in wat jongeren bindt aan de regio, wat hen aanspreekt en wat ze denken te missen. 

Om deze redenen hebben we naast de landelijke leervragen ook regionale leervragen 

opgenomen.  

 

Onderzoeksvragen 

• Op welke wijze kan MDT binnen een plattelandssetting een extra mogelijkheid bieden 

voor jongeren om kennis, ervaring en netwerk te vergroten of om een periode tussen 

studies op te vullen? 

• Zijn heterogeen samengestelde groepen (i.e. verschil in leeftijd, opleiding en afkomst) 

een goede manier om MDT uit te zetten? 

• Wat zijn factoren en randvoorwaarden die de groepsgewijze aanpak tot een succes 

maken? 

• Welke extra mogelijkheden heeft deze groepsgewijze aanpak voor kwetsbare 

jongeren? 

• Motiveren verschillende beloningen jongeren om mee te doen aan MDT (denk hierbij 

aan certificaat, Arriva-vervoerspas)? 

• Welke mogelijkheden bieden MDT-bedrijven om jongeren aan zich te binden? 

• Hoe kunnen gemeenten MDT gebruiken om jongeren aan zich te binden? 

• Op welke wijze kan er samenspel ontstaan tussen onderwijs en MDT als alternatieve 

vorm voor een overstap tussen studierichtingen waarbij de tussentijd wordt opgevuld 

met MDT? 

• Wat is het effect van de jongerenparticipatie (in tegenstelling tot trajecten waar 

jongeren vaak slechts advies geven); voelen de jongeren zich meer gehoord?   

 

Regionale onderzoeksvragen 

• Hoe houd je Noord-Fryslân aantrekkelijk voor jongeren? 

o Wat vinden ze belangrijk in de regio (denk hierbij aan leefbaarheid, 

bereikbaarheid)? 

• Hoe zorg je ervoor dat jongeren verbonden blijven aan hun regio en ook hun ambities 

kunnen volgen? 

o Wat levert de Arriva-vervoerspas op?  

▪ Kosten en baten, gaan jongeren daadwerkelijk meer op pad?  

• Welke bijdrage kan MDT leveren aan meer binding met de regio? 
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Beantwoording onderzoeksvragen 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn (groeps)interviews met de jongeren van groep 

1 tot en met 3 en groep 5 gehouden. Daarnaast is op twee momenten gesproken met de 

jongerencoaches. De eerste keer gedurende het traject van groep 3 en de tweede keer aan het 

einde van het traject van groep 5. In het eerste gesprek lag vooral de nadruk op de 

verwachtingen en wat het MDT-traject in zijn algemeenheid heeft opgeleverd. In het laatste 

gesprek lag de nadruk op binding met de regio en de MDT-plekken waar het merendeel van 

de jongeren van de latere groepen hebben meegelopen en wat dit ze heeft opgeleverd. De 

jongeren van groep 4 zijn niet als groep bevraagd. Omdat het hier ging om een relatief kleine 

groep (5 jongeren) is extra aandacht aan deze jongeren besteed in het gesprek met de 

jongerencoaches. Wegens tijdgebrek is het voorstel gedaan aan jongeren van groep 6 om 

online een bijeenkomst te houden maar op korte termijn was hier geen animo voor.  

 

Deze interviews zijn aangevuld met de resultaten van de twee vragenlijsten (juni 2021) van 

Rebelgroup. De eerste vragenlijst, aan het begin van het traject, is ingevuld door 50 (tot en 

met groep 6) jongeren en de eindvragenlijst, na afloop, door 24 jongeren (tot en met groep 

5). Uit gesprekken met de jongerencoaches komt naar voren dat de lage respons van de 

eindmeting mogelijk te wijten is aan het feit dat de jongeren de vragen niet altijd goed 

begrepen en/of dat zij de toegevoegde waarde van de laatste vragenlijst niet zien, omdat het 

MDT-traject dan al ten einde is gekomen. Vanaf groep 6 is het databeheer van de vragenlijsten 

overgenomen door Kantar Public. Zij hanteren een minimum van 20 respondenten voordat zij 

het dashboard vrijgeven. Aangezien dit aantal nog niet bereikt is, hebben we geen 

kwantitatieve data van de meest recente MDT-groep.   

 

Door het Covid-19 virus hebben de meeste groepen een enigszins aangepast programma 

doorlopen en heeft voor bijna elke groep het programma er anders uitgezien. Voor de 

jongeren van de eerste twee groepen betekende dit dat ze geen MDT-plek bij een bedrijf of 

organisatie hebben gehad. Bij de latere groepen hebben relatief steeds meer jongeren een 

MDT-plek gevonden. Vanaf mei 2021 is ook het OV-reisadvies ten aanzien van niet 

noodzakelijke reizen versoepeld. Hierdoor zijn onderzoeksvragen met betrekking tot 

plaatsing bij een bedrijf en in hoeverre er gebruik is gemaakt van de Arriva-vervoerspas, pas 

bij de latere groepen aan bod gekomen. Voor de periode na mei 2021 is hierbij gebruik 

gemaakt van analyses gedaan door Arriva. Zij hebben de reisbewegingen in kaart gebracht van 

de periode mei 2021 tot augustus 2021 (Bijlage 3). 

 

 

2 Resultaten 

Omdat binnen MDT ‘Zoek het uit!’ extra aandacht is voor maatschappelijke impact en binding 

met de regio, is een thematische opsplitsing gemaakt. In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de 

verwachtingen en opbrengsten van de MDT, op de achtergrond van de jongeren en op de 

voordelen van een groepsgewijze aanpak gedurende het traject (paragraaf 2.1). Vervolgens 

gaan we in op het effect van jongerenparticipatie, die gedurende deze MDT centraal staat 

(paragraaf 2.2). Hiermee beantwoorden we de algemene onderzoeksvragen.  

 

Bij het beantwoorden van de regionale onderzoeksvragen gaan we in op factoren die mogelijk 

van extra belang zijn in krimpregio’s. Wat vinden jongeren aantrekkelijk aan de regio en hoe 
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laat je ze de regio verder ontdekken? Vervolgens kijken we naar potentiële binding met de 

regio en of er sprake is van een maatschappelijke impact/bijdrage volgens de jongeren 

(paragraaf 2.3).  

 

2.1 Algemene onderzoeksvragen motivatie 

 

Motivatie jongeren 

Figuur 2.1. Waarom jongeren meedoen met de MDT (max. 3 mogelijkheden); aantal afnemers = 50 

Bron: Enquête maatschappelijke diensttijd, Rebel/Kantar 2021 

 

Op de vraag waarom de jongeren meedoen met MDT, zegt in de eerste vragenlijst twee derde 

van de jongeren dat ze willen leren waar ze goed in zijn (66%). Iets meer dan de helft (54%) 

geeft aan dat zij hun vaardigheden willen ontwikkelen. Het ontwikkelen van vaardigheden is 

binnen MDT vormgegeven door middel van verschillende workshops en sprekers. Het aanbod 

is hierbij gericht op regio-oriëntatie, talentontwikkeling en maatschappelijke impact. Bij 

talentontwikkeling gaat het bijvoorbeeld om presenteren, theater en grafische vaardigheden.  

 

Bijna een kwart van de jongeren (22%) geeft aan zinvol werk te willen doen gedurende MDT en 

16% van de jongeren wil iets kunnen betekenen voor een ander.  Deze aspecten krijgen bij 

MDT ‘Zoek het uit!’ extra aandacht door de tijdens het traject nadruk te leggen op 

maatschappelijke impact. Maatschappelijke impact heeft onder meer vorm gekregen door de 

opdrachten van Sociaal Goud. Sociaal Goud is een samenwerkingsverband van ondernemers 

en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de oudere doelgroep in de maatschappij 

door o.a. het organiseren van activiteiten. Daarnaast heeft MDT ‘Zoek het uit!’ een bingokaart 

ontwikkeld met daarop laagdrempelige sociale acties. Zo konden de jongeren bijvoorbeeld een 

bijdrage leveren door het sturen van een bloemetje naar familie of vrienden, een wandeling 

maken met iemand (zonder telefoon) of een kaartje sturen naar een (eenzame) oudere. Op 

deze bingokaart stonden zes vakjes die ze konden afstrepen als de taak was volbracht en drie 

lege vakjes voor eigen invulling zodat individuele inbreng ook wordt gestimuleerd. Op deze 

manier konden de jongeren iets terug doen voor hun (directe) omgeving in tijden van corona.  
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Figuur 2.2. Wat jongeren belangrijk vinden gedurende het MDT-traject (max. 3 antwoorden);  

aantal afnemers = 50 

Bron: Enquête maatschappelijke diensttijd, Rebel/Kantar 2021 

 

Figuur 2.2 toont wat de jongeren belangrijk vinden gedurende het MDT-traject. Meer dan de 

helft van de jongeren (52%) vindt het belangrijk dat zij goede begeleiding krijgen. Iets minder 

dan de helft (48%) van de jongeren vindt het belangrijk dat zij zelf kunnen kiezen wat voor 

activiteiten ze kunnen doen. Ook vinden jongeren het belangrijk dat ze veel plezier hebben 

(40%) en veel vrijheid krijgen (28%).   

 

Slechts één jongere gaf aan het belangrijk te vinden dat er een beloning zou zijn voor 

deelname. Desalniettemin kregen de jongeren na afronding van het traject een certificaat. 

Voor veel jongeren was dit een nieuwe en positieve ervaring omdat zij in het verleden nooit 

eerder een diploma of certificaat hebben behaald. Voor hen was dit een teken dat ze zelf iets 

hebben kunnen bereiken. Alhoewel de beloning niet van belang is voor de jongeren, helpt het 

de jongeren om terug te denken aan wat ze allemaal hebben bereikt/gedaan gedurende het 

traject en is het een mogelijke toevoeging voor op hun CV. 
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2.2 Algemene onderzoeksvragen opbrengsten 

 

 

Figuur 2.3. Wat MDT ‘Zoek het uit!’ de jongeren heeft opgeleverd; aantal afnemers = 24 

Bron: Enquête maatschappelijke diensttijd, Rebel/Kantar 2021 

 

Na afloop van de MDT vullen jongeren de eindvragenlijst in om te kijken in hoeverre MDT aan 

hun verwachtingen heeft voldaan en wat ze hebben geleerd. Van 24 jongeren ontvingen we 

een volledig ingevulde eindvragenlijst. 83% van de jongeren die de eindvragenlijst hebben 

ingevuld, geeft aan dat de stelling ‘ik weet nu beter wat ik kan’ waar is (variërend van een 

beetje waar tot helemaal waar). Ook vonden jongeren het vooraf belangrijk om hun 

vaardigheden te ontwikkelen, 79% geeft aan dat de stelling (een beetje) waar is dat zij hun 

vaardigheden hebben ontwikkeld. Dit wordt bevestigd in de interviews. De jongeren geven aan 

dat ze nieuwe vaardigheden hebben opgedaan en vaak beter weten waar hun interesses liggen 

of waar ze goed in zijn. Zo geven de jongeren aan dat ze nu (beter) kunnen presenteren en 

sommige jongeren hebben oude hobby’s weer opgepakt en zijn minder verlegen geworden. 

Ook hebben de jongeren ervaringen opgedaan die buiten hun comfort-zone liggen. Over de 

stelling ‘ik heb mijn CV versterkt’ zijn de jongeren het meest verdeeld. 41% geeft aan dat dit 

een beetje waar is en 25% zegt dat dit niet echt waar is.  

 

Op voorhand vonden jongeren het belangrijk dat zij goede begeleiding krijgen, veel 

keuzevrijheid hebben en veel plezier beleven gedurende het MDT-traject. Uit de eindvragenlijst 

komt naar voren dat de MDT deze verwachtingen heeft waargemaakt (zie bijlage 1). Vrijwel 

alle 24 jongeren die deze vragenlijst hebben ingevuld zeggen dat de stellingen met betrekking 

tot vrijheden, begeleiding en plezier, waar zijn. Over de coaches zijn de jongeren het meest 

tevreden. 46% zegt dat de stelling ‘ik kreeg goede begeleiding’ grotendeels waar is. 54% zegt 

dat deze stelling helemaal waar is.  De tevredenheid over de jongerencoaches blijkt ook uit de 
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interviews. Zo geven de jongeren aan dat ze zich onderdeel hebben gevoeld van een groep en 

dat de betrokkenheid en begeleiding van de jongerencoaches een groot pluspunt is. 

 

In de eerste vragenlijst gaven enkele jongeren aan dat zij het belangrijk vinden om zinvol werk 

te doen en iets voor een ander te kunnen betekenen. In hoeverre dit bereikt is, komt bij het 

kopje maatschappelijke impact (bij de regionale onderzoeksvragen) aan de orde.  

 

Achtergrond jongeren en groepsgewijze aanpak 

De jongeren zijn afkomstig uit verschillende regio’s in Fryslân en via verschillende wegen bij 

de MDT terecht gekomen. Van alle aanmeldingen (N = 72), is ongeveer een kwart van de 

jongeren (24%) via school bij MDT terecht gekomen, iets meer dan een vijfde (21%) heeft zich 

op eigen initiatief aangemeld en eveneens een vijfde (21%) is via gemeentelijke instanties (bv. 

werk/inkomen en participatie) in aanraking gekomen met MDT. Andere manieren waarop 

jongeren bij MDT terecht zijn gekomen zijn: via hulp- en zorgverleningsorganisaties (10%), via 

welzijnsorganisaties (10%), RMC/leerplicht (6%) en mond-tot-mond via bijvoorbeeld andere 

jongeren (6%). Van drie jongeren (4%) is het niet bekend hoe zij met het traject in aanraking 

zijn gekomen.  

 

Daarnaast is er ook een grote verscheidenheid in achtergrond van de jongeren, sommige 

jongeren komen oorspronkelijk niet uit Fryslân of hebben een migratieachtergrond. Ook in 

het onderwijsniveau zit onderling groot verschil, variërend van praktijkonderwijs en 

voortgezet speciaal onderwijs tot havo (en hbo). Ondanks de grote diversiteit is de 

groepsgewijze aanpak volgens de jongerencoaches een goede manier om de MDT vorm te 

geven. Na verloop van tijd raken de jongeren begaan met elkaar en weten elkaars zwakkere 

punten aan te vullen waar nodig.  

 

Dat de achtergrond van de jongeren zo verschillend is, kan ook uitdagingen met zich 

meebrengen. De jongerencoaches geven aan dat het soms lastig is om aan te sluiten bij alle 

wensen van de jongeren. Zo heeft de een bijvoorbeeld meer baat bij structuur en wil vooraf 

zoveel mogelijk weten over hoe een dag gaat verlopen, terwijl een ander juist meer waarde 

hecht aan vrijheden en een meer organisch verloop van de dag. Dit geldt tegelijkertijd ook 

voor de workshops. De interesses en leerdoelen lopen soms ver uiteen daardoor wordt niet 

iedere workshop even interessant/nuttig gevonden.   

 

Jongerenparticipatie 

Uitgangspunt bij MDT ‘Zoek het uit!’ is het creëren van betrokkenheid en geven van 

verantwoordelijkheid, door jongeren te laten participeren in alle facetten van het project en 

hun eigen MDT-traject. Jongeren leren door te doen, door te ervaren en ze leren van elkaar.  

Het MDT-traject wordt vormgegeven door jongeren en jongerencoaches samen en bestaat uit 

3 onderdelen: Aanbod, Keuzelijst van workshops, spreker en invullingsmogelijkheden van het 

programma en De eigen ideeën en initiatieven van jongeren. Bij MDT “Zoek het uit!” staat de 

input van jongeren centraal. Ze mogen zelf bepaalde workshops en sprekers kiezen en stellen 

in samenspraak met de jongerencoaches persoonlijke doelen op. De jongerencoaches 

ondersteunen hierbij maar de jongeren zijn uiteindelijk grotendeels zelf verantwoordelijk voor 

wat zij uit hun MDT halen. Sommige jongeren lijken in eerste instantie moeite te hebben met 

de vrijheden omdat zij in het verleden (bv. in een schoolsetting) vaak trajecten gewend zijn 

die al vaststaan. Hierbij kun je denken aan bepaalde rebound trajecten vanuit 

onderwijsinstellingen waarbij vaak een niet vrijblijvend programma gevolgd dient te worden. 

In de vrijheden van MDT schuilt juist de kracht. Door actief mee te denken, geven jongeren 

aan dat ze zich gehoord voelen en dat het ertoe doet hoe zij als individu over bepaalde dingen 
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denken. Vooral jongeren waarbij de andere (standaard) trajecten in het verleden niet bleken 

te werken, maken nu vaak veel persoonlijke groei door en voelen zich serieus genomen. 

 

De MDT-plek en MDT-acties zijn hierop een mooie aanvulling. De jongeren krijgen kans om 

zich te verdiepen in verschillende bedrijven en (vrijwilligers)organisaties, en proberen (met 

hulp van de coaches) een MDT-plek te vinden of MDT-acties te gaan doen. Als de jongeren 

deze vinden, sluit deze veelal aan bij de hobby’s, interesses en talenten van de jongeren. De 

MDT-plek en MDT-acties helpen de jongeren bij de oriëntatie naar een eventuele 

(vervolg)studie of baan. Veel jongeren kiezen vervolgens ook een opleiding die aansluit bij 

hun MDT-plek of solliciteren in hetzelfde werkveld. In enkele gevallen kunnen de jongeren 

zelfs aan het werk bij hun MDT-plek. Zo is van de eerste vijf groepen, iets meer dan twee vijfde 

van de jongeren (42%; n = 19) aan een vervolgopleiding begonnen of heeft zich inmiddels 

ingeschreven, 13% (n = 6) van de jongeren heeft een baan gevonden na het MDT-traject en ook 

13% (n = 6) van de jongeren is vrijwilligerswerk gaan doen. Slechts een klein deel van de 

jongeren is door ziekte/(psychische)hulpverlening nog niet in staat geweest om een 

vervolgstap te maken (7%; n = 3), een vijfde (20%: n = 9) van de jongeren is het niet bekend 

wat zij op dit moment doen of gaan doen of vallen in de categorie ‘anders’. Twee jongeren 

(4%) hebben een studiekeuze gemaakt maar zich nog niet ingeschreven.      

 

Maatschappelijke impact 

Door middel van bijvoorbeeld de eerdergenoemde bingokaart (zie bijlage 2), met daarop 

laagdrempelige sociale taken, konden de jongeren een bijdrage leveren aan hun directe 

omgeving. Daarnaast hebben de jongeren ook zelf MDT-acties bedacht samen met Sociaal 

Goud, zoals taarten bakken voor ouderen in een verzorgingstehuis of een 

fietstocht/speurtocht voor ouderen organiseren. Eén jongere heeft samen met een orkest een 

concert gegeven voor ouderen in Bolsward waarbij de ouderen mee konden luisteren vanaf 

hun balkon, en om jongeren te werven voor een nieuwe MDT-groep heeft een jongere de taak 

op zich genomen om filmpjes te maken om jongeren via social media bij MDT te betrekken of 

om hen aan te sporen zich aan te melden voor een nieuwe MDT-groep. Andere MDT-acties 

waar jongeren zich bij aan konden sluiten zijn bijvoorbeeld het maken van valentijnstasjes 

met persoonlijke boodschap voor mensen in zorgcentra (stichting Present Noordwest 

Friesland) en afvalprikken voor Skjin Wetter Fryslân. Op deze manier kon iedere jongere toch 

iets terug doen voor de omgeving in tijden van Corona, iedereen op zijn of haar eigen manier.  

 

 

Figuur 2.4. het percentage jongeren dat aangeeft of zij anderen hebben kunnen helpen gedurende MDT (meerdere 

antwoorden mogelijk); aantal afnemers = 24 

Bron: Enquête maatschappelijke diensttijd, Rebel/Kantar 2021 
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De vraag of jongeren wat hebben kunnen betekenen voor de maatschappij, lijken de jongeren 

lastig te vinden. In de eindvragenlijst geven vier jongeren aan dat zij niet het idee hebben iets 

voor een ander te hebben kunnen doen. Zes jongeren geven aan dat ze het niet weten of dit 

het geval is. Uit de interviews komt naar voren dat de jongeren het vooral lastig vinden wanneer 

er precies sprake zou zijn van maatschappelijke impact en dat deze term mogelijk te beladen 

is. De jongeren zijn zich er namelijk wel van bewust dat de dingen die zij hebben gedaan, 

zoals de fietstocht voor ouderen en het afval prikken, acties zijn die een positieve uitwerking 

hebben op hun (directe) omgeving. Ook door bijvoorbeeld iets voor de groep te organiseren 

zoals bv. waterskiën of lasergamen of je groepsgenoten te helpen bij het plannen van je OV-

reis, dragen de jongeren al een steentje bij. Aan het einde van het traject zeggen negen 

jongeren (38%) dat zij direct anderen hebben kunnen helpen gedurende MDT. 

 

 

2.3 Regionale onderzoeksvragen 

 

Aantrekkelijkheid regio en regio-oriëntatie  

Om de jongeren meer bewust te maken van wat allemaal mogelijk is binnen de eigen provincie 

hebben de jongeren van de eerste groep een rondleiding gehad langs verschillende bedrijven 

in Fryslân (waaronder daklozenopvang, vluchtelingenwerk, de gemeente Dantumadiel en een 

technisch bedrijf). Voor de andere groepen is dit helaas niet mogelijk geweest vanwege corona. 

Daarnaast hebben alle groepen kennis mogen maken met verschillende bedrijven en 

werkvelden door middel van gastsprekers, speeddates en workshops. Jongeren geven aan dat 

ze door deze ervaringen erachter zijn gekomen dat er veel bedrijven, musea en restaurants 

zijn in Fryslân. Twee jongeren benoemden expliciet dat hun mening over de regio positief is 

beïnvloed door de MDT. Bijna alle jongeren zeggen dat ze door MDT positief verrast zijn over 

wat er allemaal mogelijk is binnen de regio. Alle jongeren vonden het een leuke een leerzame 

ervaring.  

 

In de groepsgesprekken is gevraagd wat jongeren fijn vinden aan hun omgeving en wat ze 

denken te missen. Op deze laatste vraag gaven ze geen concreet antwoord. Op de vraag wat 

ze fijn vinden aan hun buurt/regio antwoordden de meeste jongeren dat in principe alles 

aanwezig is wat zij nodig hebben, zoals: familie, vrienden, een ontmoetingsplek en 

supermarkten. Het merendeel van de jongeren draagt de regio/provincie dan ook een warm 

hart toe. Een essentieel onderdeel van de regio-oriëntatie is de Arriva-vervoerspas. Met deze 

pas krijgen jongeren de mogelijkheid om gratis door heel Fryslân te reizen. Dit biedt jongeren 

uit de hele provincie de kans om mee te doen aan MDT ‘Zoek het uit!’ zonder bang te hoeven 

zijn voor eventuele financiële kosten van het reizen. Gedurende MDT wordt op verschillende 

plekken afgesproken om de regio te leren kennen. Volgens de jongerencoaches leren jongeren 

op deze manier hun reis vooruit te plannen en zelfstandig te reizen, wat voor sommige 

jongeren al een doel op zichzelf is. Daarnaast vergroot het ook de reisbereidheid. Plaatsen 

waarvan jongeren eerst dachten dat ze heel ver weg waren, blijken goed bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Het vergroot letterlijk hun wereld.  

 

Ook uit de analyses gedaan door Arriva (bijlage 3) blijkt dat de vervoerspas een belangrijk 

onderdeel is van MDT ‘Zoek het uit!’. Zo worden in de periode mei tot en met augustus van 

2021 gemiddeld 130 ritten per dag uitgevoerd op woensdag, verdeeld over de 18 

vervoerspassen die in deze periode actief waren. Dit is meer dan twee keer zoveel als het 

gemiddelde van de overige dagen (+/- 63 ritten per dag). Mogelijk komt dit omdat men op 

woensdagen het vaakst samenkomt met de groep en het openbaar transport de enige 

mogelijkheid is om volledig mee te kunnen doen met het MDT-traject. Ook op de dinsdag en 

donderdag wordt veel gebruik gemaakt van de pas, respectievelijk 97 en 102 ritten per dag. 
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op Weekenddagen maken de jongeren gemiddeld slechts 20 ritten per dag. Jongeren 

gebruiken de vervoerspas mogelijk in mindere mate voor recreatie en met name om naar de 

MDT-plek te gaan en om de MDT-acties/groepsbijeenkomsten bij te wonen.  

 

Binding regio 

Tijdens de startweken moeten de jongeren een video of foto’s maken van hun woonplaats en 

deze vervolgens aan de groep laten zien. Op deze manier kunnen jongeren hun eigen 

woonplaats vergelijken met die van een ander. Jongeren komen er zo achter welke 

voorzieningen er wel zijn in de eigen woonplaats maar bijvoorbeeld niet in die van een ander. 

De jongerencoaches geven aan dat de jongeren best wel trots zijn bij het laten zien van hun 

woonplaats en dat het ze leert om de eigen woonplaats meer te waarderen. Bijna iedereen 

blijkt uiteindelijk wel een connectie te hebben met de plaats waar hij/zij vandaan komt. 

 

Op de vraag of jongeren later in Fryslân willen blijven wonen, zijn de meningen verdeeld. 

Ongeveer de helft van de jongeren lijkt hier wel voor open te staan. Een enkeling zegt later 

liever in de Randstad te gaan wonen omdat daar meer voorzieningen zijn of omdat ze niet 

oorspronkelijk uit Fryslân komen. Sommige jongeren zeggen dat te laten dat afhangen van 

werkgelegenheid of andere factoren. Alle jongeren die het over doorstuderen hebben 

(mbo/hbo), willen graag de eventuele vervolgopleiding in Fryslân doen (met name 

Leeuwarden). Dit lijkt op enige binding met de regio te duiden.  

 

Zoals eerder aangegeven waren sommige jongeren voor de MDT erg op zichzelf of woonden 

nog niet zo lang in Fryslân.  Hierdoor kenden deze jongeren weinig mensen en waren niet 

bekend met hun eigen buurt of regio. MDT was voor deze jongeren een mooie gelegenheid 

om op een gestructureerde en speelse manier hun netwerk te vergroten en bekend te raken 

met de regio. Zo gaf een van de jongeren aan dat hij hield van koken. Door voor ouderen in 

de buurt te koken, realiseerde hij zich dat je dingen die je leuk vindt vaak dichtbij huis kunt 

uitoefenen. Daarnaast organiseren sommige jongeren activiteiten als waterskiën en 

lasergamen. Deze activiteiten zijn vaak op een locatie waar veel jongeren nog niet zijn 

geweest. Op deze manier komen de jongeren in aanraking met verschillende faciliteiten in 

Fryslân en leren ze tegelijkertijd plaatsen kennen waar ze voorheen nog nooit geweest waren.  

 

3 Conclusie 

 

Onderzoeksvragen 

De kracht van MDT ‘Zoek het uit!’ zit volgens de jongeren vooral in de goede individuele 

begeleiding van de jongerencoaches en de positieve uitwerkingen van de jongeren op elkaar, 

waarbij ze elkaar versterken en aanvullen waar nodig. Jongeren die door omstandigheden 

en/of psychische problemen (bv. depressie, sociale angststoornis) niet mee kunnen komen op 

school of stage, lijken binnen de MDT-groep enigszins tot bloei te komen. Door corona en 

psychische/persoonlijke omstandigheden hebben sommige jongeren al enige tijd thuis 

gezeten. Binnen MDT krijgen de jongeren opnieuw structuur en raken geïnspireerd door 

elkaars (levens)verhalen, maar ook die van de gastsprekers. Door te leren werken in 

teamverband, zijn de meeste jongeren een stuk socialer geworden en uit hun schulp gekropen. 

De individuele coaching en de groepsgewijze aanpak in het uitvoeren van 

opdrachten/workshops hebben op deze manier een positieve wisselwerking. 
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Het verschil met andere trajecten waar de jongeren mogelijk eerder mee in aanraking zijn 

gekomen, is jongerenparticipatie als vertrekpunt. Door jongeren te laten participeren in alle 

facetten van het project en hun eigen MDT-traject, wordt betrokkenheid gecreëerd en geef je 

ze verantwoordelijkheid. Hierbij staat de input van de jongeren centraal. De jongeren mogen 

zelf bepalen waar ze meer over te weten willen komen, wat de doelen zijn gedurende het 

traject en hoe ze deze doelen gaan bereiken. Tegelijkertijd schuilt hierin het gevaar dat 

sommige jongeren niet gewend zijn aan zoveel vrijheden en vaak pasklare antwoorden 

verwachten. Maar juist door deze vrijheden onderscheidt MDT ‘Zoek het uit!’ zich van andere 

trajecten. De input/meningen van jongeren wordt gewaardeerd en geeft jongeren het gevoel 

dat ze gehoord worden en dat het ertoe doet hoe zij als individu over bepaalde dingen denken. 

Vooral jongeren waarbij andere (standaard) trajecten in het verleden niet succesvol bleken, 

maken nu veel persoonlijke groei door. Ze voelen zich gehoord/gewaardeerd en hebben door 

de verantwoordelijkheden meer vertrouwen gekregen in hun eigen capaciteiten. Hoewel niet 

alle jongeren gelijk het voordeel zien van actief beslissingen maken, of nog bescheiden zijn in 

hun eigen (maatschappelijke) bijdrage, zeggen ze allemaal veel geleerd te hebben. De MDT 

heeft jongeren een kijkje gegeven in verschillende werkvelden, in combinatie met 

workshops/coaching hebben de jongeren handvatten gekregen en zijn meer gemotiveerd om 

actief hun eigen route uit te stippelen voor de toekomst.   

Figuur 3.1. MDT ‘Zoek het uit!’ in woorden, op basis van gespreksverslagen groepsinterviews  
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Figuur 3.2. MDT ‘Zoek het uit!’ in 2 à 3 woorden volgens deelnemende jongeren 

 

 

Een belangrijk onderdeel van MDT is de MDT-plek waar jongeren kunnen meelopen. Jongeren 

lopen mee met een bedrijf waar ze ervaring opdoen en structuur leren aanbrengen voor het 

werkende leven. De jongerencoaches geven aan dat veel jongeren er met zelfvertrouwen 

vandaan komen. Veel jongeren hebben zich soms voor een langere tijd geen onderdeel van de 

maatschappij gevoeld, omdat ze niet goed functioneren op school, of omdat het niet wil lukken 

met vervolgstappen door persoonlijke omstandigheden. Volgens de coaches redeneren ze 

mogelijk “ik heb niks, dus ik ben niks”. Door mee te draaien bij bedrijven realiseren ze zich 

dat ze echt wel wat kunnen, ze worden gezien als gelijke en zijn op zo’n moment weer 

onderdeel van de maatschappij. Dit soort momenten geven vertrouwen voor de toekomst. 

Echter, het hebben van een MDT-plek alleen is niet per se een garantiefactor voor een succesvol 

MDT-traject. Ook hier staat de inbreng van de jongere zelf centraal en is het de interactie 

tussen de jongere, de coach en de leermomenten gedurende het traject die bepaalt of de 

jongere zijn of haar doelen behaalt. 

 

Regionale onderzoeksvragen 

Het lijkt erop dat jongeren zich niet altijd direct realiseren dat ze impact hebben gemaakt, of 

dit niet zo benoemen. Sommige jongeren constateren bijvoorbeeld dat er nog erg veel afval 

lag na het afvalprikken en dat het niet voelde alsof ze echt verschil hebben gemaakt. Ook het 

sturen van kaarten of het afgeven van kerstpakketten/valentijnstasjes maken weliswaar een 

indruk op de ontvanger, maar voor de jongere is het niet gelijk zichtbaar wat de 

impact/uitwerking is van dit gebaar. De jongerencoaches geven in de gesprekken als 

mogelijke verklaring dat sommige jongeren weinig zelfvertrouwen hebben en dat zij moeite 

hebben met complimenten accepteren waardoor zij hun maatschappelijke inzet mogelijk te 

bescheiden waarderen. Daarnaast heeft Fryslân het grootste aandeel vrijwilligers van alle 

provincies, 54% van de bevolking boven de 15 jaar heeft een vorm van vrijwilligerswerk gedaan 

in 2019. Tijdens de groepsgesprekken bleek een aantal jongeren ook al vrijwilligerswerk te 

doen. Het is dus mogelijk dat jongeren vrijwilligerswerk als vanzelfsprekend zien en het 
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daarom niet noemenswaardig vinden tijdens de groepsinterviews. Echter, vaak als je de vraag 

anders formuleert en opsomt wat de jongeren allemaal hebben gedaan, kunnen de meesten 

zich wel vinden in dat ze iets hebben betekend voor een ander.  

 

Om binding met de regio te vergroten is het van groot belang om de regio goed te laten zien. 

Een essentieel onderdeel hiervan is de Arriva-vervoerspas. Dit geeft jongeren de mogelijkheid 

om zich vrij door Fryslân te verplaatsen en spelenderwijs de provincie te leren kennen. Doordat 

jongeren zelfstandig leren reizen vergroot dit de reisbereidheid en zelfstandigheid, gevoel van 

vrijheid en meer mogelijkheden en het vergroot letterlijk hun wereld, wat een rol kan spelen 

bij het zoeken van een baan in de toekomst. Tevens leren jongeren hun regio/woonplaats 

meer waarderen gedurende het traject. Door het maken van foto’s en video’s van hun 

woonplaats en die te vergelijken met de woonplaats van andere jongeren of de plekken waar 

ze komen tijdens het traject, kan men de eigen woonplaats/regio in een breder perspectief 

plaatsen.   

 

Aanbevelingen/vervolg 

De Arriva-vervoerspas is een belangrijke factor in het succes van MDT ‘Zoek het uit!’. Niet 

(gratis) kunnen reizen zou een grote drempel kunnen opwerpen om naar de 

groepsbijeenkomsten en MDT-acties te gaan, een MDT-plek te vinden en te behouden. De 

kosten van het reizen zouden voor veel jongeren een (te) grote belemmering zijn. Ook uit de 

analyses van Arriva blijkt dat een vervoerspas op een plattelandssetting essentieel is voor de 

jongeren om 100% mee te kunnen blijven doen. Jongeren maken dan ook veelvuldig gebruik 

van de pas om naar de MDT-plek te gaan of om MDT-acties en groepsbijeenkomsten bij te 

wonen. Daarnaast zetten de jongeren belangrijke stappen door buiten hun eigen omgeving te 

kijken; zowel het plannen en realiseren van zo’n reis als de ervaring die ze ermee opdoen, zijn 

waardevolle lessen. De aanbeveling is dan ook om de Arriva-vervoerspas als onderdeel van 

MDT te behouden. 

 

Mogelijk kan de gemeente een grotere rol spelen bij het faciliteren van MDT-plekken. Nu lijken 

relatief weinig jongeren een MDT-plek te vinden bij de gemeente, terwijl de gemeente een 

grote werkgever is in de regio met een divers arbeidsaanbod, waar mensen met verschillende 

achtergronden en opleidingsniveaus aan het werk zouden kunnen.  

 

In vervolgonderzoek zou nader kunnen worden onderzocht wat bedrijven en/of gemeenten 

ervan weerhoudt om jongeren te voorzien van een MDT-plek. Nu zijn bedrijven en gemeenten 

door corona terughoudend geweest met het aanbieden van MDT-plekken, na de pandemie zou 

opnieuw gekeken kunnen worden hoe deze MDT-plekken ingericht kunnen worden. Ook kan 

de kant van de deelnemende bedrijven en organisaties meer belicht worden (in het huidige 

onderzoek zijn deze niet bevraagd). Zo kan in beeld gebracht worden wat het bedrijven waar 

jongeren meelopen oplevert, in ervaring maar ook doorgroei naar een vaste arbeidsplaats. Dit 

kan een positief signaal zijn om nieuwe bedrijven aan te trekken. Hiervoor is het van belang 

te monitoren (registreren) hoeveel jongeren een MDT-plek doorlopen, en wat vervolgstappen 

zijn na het MDT-traject.   
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Bijlage 1: Beoordeling verschillende aspecten MDT   
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Bijlage 2: Bingokaart MDT ‘Zoek het uit!’   
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Bijlage 3: Figuren analyses Arriva   
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