Halfjaarsrapportage
Periode 14 okt 2019 – mei 2020

Maatschappelijke Diensttijd is van
start in Noord Friesland. Na
toekenning van de subsidie door
ZonMw is er vanaf 14 oktober 2019
hard gewerkt om het project, samen
met jongeren, van de grond te
krijgen. En dat is gelukt! Op 10
februari 2020 is de 1e groep gestart en
op 12 mei de 2e groep.
MDT ‘Zoek het uit!’ is een project van
2 jaar waarin we experimenteren,
samen met jongeren, de
samenwerkingspartners en andere
MDT-projecten in Friesland en het
land. Wij delen graag de ervaringen,
leerpunten en inzichten.
Voor u ligt de eerste
halfjaarrapportage. Veel leesplezier!
Namens het projectteam,
Wietske de Koe, projectleider
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Maatschappelijke Diensttijd is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Het is
een kans om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes
te maken voor de toekomst. Specifiek voor MDT ‘Zoek het uit!’ is dat jongeren ook aan de slag gaan met
Ontdek je regio en Jongerenparticipatie. Het is voor, door en met jongeren. Het programma richt zich op
jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die een half jaar op onderzoek willen gaan, 24 uur per week.

Drie ministeries werken samen aan de ontwikkeling van MDT, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Staatssecretaris Blokhuis is de verantwoordelijk staatssecretaris en voorzitter van het
landelijk bestuurlijk overleg waaraan ook een van de wethouders van Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en
Waadhoeke deelneemt.

Samen met de ministeries hebben gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven
gewerkt aan het ontwerp voor een maatschappelijke diensttijd. Vanaf 2018 wordt geëxperimenteerd met
MDT in verschillende proeftuinen in Nederland. Deze proeftuinen worden gesubsidieerd door ZonMw. Op
basis van de ervaringen in de proeftuinen is inmiddels een goed ontwerp voor MDT gemaakt. Officieel is
MDT vanaf maart 2020 van start gegaan. In totaal zijn er nu meer dan 100 MDT-projecten door heel
Nederland. MDT ‘Zoek het uit!’ is één van de elf gemeentelijke projecten die actief is in de
gemeenteronde van het Actieprogramma MDT.

“Ik ben een stuk socialer
geworden.”

Oktober
2019
Toekenning
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December 2019 - Brainstorm
avond PR en communicatie.
Met: jongeren, MDT ‘t
Stationnetje,
samenwerkingsorganisaties,
gemeenten, jongerencoaches,
projectleider

15 Januari
communicatieplan
maken m.b.v. 4
jongeren en
communicatieadviseur
NOF/Dantumadiel

10 februari 2020
Start groep 1

Actie op straat
met
kaartjes

12 mei 2020
Start groep 2 Online
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Sollicitatiegesprekken voor
2 jongeren
coaches. 3
jongeren zaten
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sollicitatiecommissie
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Januari 2020 Flyer
maken m.b.v.
comm. adviseur
Waadhoeke en
jongeren

februari

maart

Bedrijfsbezoeken groep 1 aan
gemeente Dantumadiel,
Vluchtelingenwerk, Limor,
Faber Audiovisuals

Stuurgroep
overleg

Maart 2020 PR campagne - Website,
Instagram, Leeuwarder Courant, Omrop
Fryslân, RTV noord.

april

Corona
COVID-19 groep 1
Maart

workshops en
programma online

mei

MDT ‘Zoek het uit!’ is voor jongeren met een vrijwillig of onvrijwillig tussenjaar, gezien de tijdsinvestering van 24 uur per week. Het bereiken van deze doelgroep bepaalt
de vorm van de werving. Werving vraagt maatwerk, een doelgroep gerichte aanpak, persoonlijk contact, netwerken, social media en (lokale) pers.
Er is gekozen om eerst via netwerken MDT ‘Zoek het uit!’ bekend te maken en mensen te enthousiasmeren over het project en de mogelijkheden voor jongeren.
Persoonlijk contact is daarbij de sleutel. Er zijn heel veel netwerkgesprekken gevoerd en informatie gegeven, onder meer met:

Onderwijs:
Friese Poort, Friesland
College, RMC,
Leerplichtambtenaren,
Voortgezet Onderwijs,
NHL Stenden

Werk en Inkomen,
participatieregisseurs,
regioversterker
Friesland west
(VSO/praktijkleren),
beleidsambtenaren
gemeenten

NEF, Pastiel

MDT ‘t Stationnetje
Hurdegaryp, MDT
Super Heroes
Leeuwarden, MDT
Young Leaders
Ooststellingwerf en de
welzijnsorganisaties

St Present
Sociaal Goud
Vluchtelingenwerk

Daarnaast is de flyer verstuurd aan mogelijke verwijzers, waar (nog) geen gesprek mee is geweest, waaronder de gebiedsteams jeugd en 18+.

PR campagne
16 maart 2020 zou de landelijke campagne MDT gelanceerd worden. Door de corona crisis is dit niet gebeurd. MDT ‘Zoek het uit!’ had hierop
haar PR-campagne afgestemd en voorbereid met jongeren en de communicatieadviseurs van de gemeenten. Ook onze campagne is
afgeblazen. De website en Instagram zijn wel gestart in maart. De Instagram pagina wordt door jongeren gevuld.
Zie: https://www.instagram.com/mdt_zoekhetuit/ en www.mdt.frl
Begin mei 2020 is alsnog veel aandacht in de pers (krant, radio en tv) geweest om de start van de 2 e groep onder de aandacht te brengen.
Hierdoor is er veel gebeld door verwijzers en ouders. Dit heeft 3 aanmeldingen opgeleverd waarbij jongeren zelf contact opnamen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot 11 aanmeldingen voor de 2e groep.

Jongeren zoeken voor 5 maanden, 16 uur per week een MDT-plek. Er zijn een aantal organisaties die
aangegeven hebben een MDT-plek beschikbaar te stellen. Het is niet wenselijk om nu meer plekken te
werven, terwijl onbekend is waar jongeren naar toe willen en het risico te lopen dat we onderwijs e.d.
in het vaarwater zitten (stageplekken/WEP).
Leden van het projectteam hebben een groot netwerk binnen vrijwilligerswerk, welzijn, zorg en
gemeenten. Voor het werven van MDT-plekken binnen het bedrijfsleven is er daarom contact gelegd
met netwerken en samenwerkingspartners, zoals bedrijfscontactambtenaren gemeenten, VNO-NCW-MKB
Friesland, stagecoördinatoren onderwijs, Pastiel, NEF.
Als er een plek gezocht wordt voor een jongere nemen we contact op met ons netwerk en laten ons
adviseren over het contactleggen met bedrijven.

De 1e groep was 4 weken onderweg en middenin het proces van matching en toen begon de corona
crisis. Heel snel is er door de jongerencoaches, samen met de jongeren,
. Vertrekpunt was: waar hebben de jongeren behoefte aan en wat kan wel. Dit
heeft geresulteerd in een aangepaste werkwijze waarin steeds geëxperimenteerd wordt samen met
jongeren. Belangrijkste doel: contact houden, dag invulling en structuur bieden, ondersteunen en
coachen jongeren. Het MDT-doel van betekenis zijn voor een ander werd ondergeschikt.
jongeren uit groep 1 zijn nog actief bezig met MDT. Met de andere 4 jongeren is
individueel contact; zij werken, zijn aan het overleven of zien het digitale programma niet zitten,
waardoor er nu geen ruimte is voor MDT. De jongeren geven allen aan dat zij moeite hebben met een
digitaal programma en de contacten te missen.
Door de ervaringen met groep 1 is er, met advies van jongeren,
gemaakt
voor 10 weken. Hierna werd groep 2 gestart. Door de onzekere tijden hebben deze jongeren zich niet
gelijk verbonden aan een traject van 6 maanden MDT – aan het eind van de 10 weken wordt besproken
of jongeren doorgaan met MDT of afronden.
Met alle jongeren die zich al aangemeld hadden is contact gezocht: Doe je mee online? Hiervan heeft
.
Het online programma bestaat uit: kennismaken, workshops, sprekers uit bedrijven en
vrijwilligersorganisaties, regio-oriëntatie, ervaren van betekenis zijn m.b.v. een MDT-actie met Sociaal
Goud, speurtocht, spelletjes. Daarnaast zijn er

gesprekken.

AMBITIE: 120 JONGEREN IN 2 JAAR TIJD
Aanleiding om mee te doen
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Ander MDT traject (1)
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Eigen initiatief (2)
Uitkering/participatie (4)
Scholen (5)

Realisatie t/m 1 mei 2020: 16 deelnemers

•
•
•
•
•
•
•

o

Werving jongeren: het persoonlijk contact met verwijzers werkt, de regionale pers levert aanmeldingen op en brengt MDT onder de aandacht bij
jongeren, ouders en verwijzers, persoonlijke verhalen van MDT-jongeren spreken aan.

o

Verwijzers zijn erg positief over de mogelijkheid van een half jaar ontdekken van je talenten en de regio, de structuur en dag invulling die het programma
biedt. Waardoor ook jongeren met een uitkering of leerplichtig toestemming krijgen om mee te doen. Daarnaast wordt het gewaardeerd dat MDT ‘Zoek

het uit!’ aansluiting zoekt bij bestaande programma’s en samen met organisaties zoals NEF, Pastiel en onderwijs willen experimenteren.
o

Samenwerking met andere MDT-projecten levert extra mogelijkheden op voor jongeren, bijvoorbeeld het meedoen aan een training Ondernemerschap
met MDT Vijfheerenlanden of de bijdrage van jongeren van ‘t Stationnetje aan het communicatieplan.

o

Groepsgrootte van 15 deelnemers is te veel, rond de 10 jongeren is goede groepsgrootte. We merken dat de meerderheid van de jongeren een ‘rugzakje’
meedraagt. Jongeren geven zelf aan dat een te grote groep te veel prikkels en druk met zich meebrengt.

o

Online is de maximale groepsgrootte 10. Zodat individuele aandacht en sturing mogelijk blijft in de groep, ook voor workshopleiders en sprekers.

o

De tijdsinvestering van jongerencoaches is groter dan gepland, door de corona-aanpassingen, maar ook door de benodigde individuele coaching en het
zoeken en matchen met een MDT-plek.

o

De intake is heel duidelijk de start van het traject, omdat hierin gelijk een appèl gedaan wordt op het zelf in beweging komen en wat jij belangrijk
vindt en graag wilt. Jongeren doen tijdens het intakegesprek de eerste ervaring op wat ‘Zoek het uit!’ en jongerenparticipatie betekenen.

o

Deelnemers reageren positief op het programma. Het biedt handvaten voor persoonlijke ontwikkeling, ze leren de regio beter kennen, sprekers en
bedrijfsbezoeken bieden inspiratie. De structuur en de invloed die jongeren zelf hebben op het programma wordt gewaardeerd. Deelnemers hebben
best moeite om zelf regie te nemen en zelf te bedenken en aan te pakken wat zij willen en belangrijk vinden. Dit is een mooi proces wat tijd kost.

o

De persoonlijke werkmap die jongeren maken wordt positief gewaardeerd. Wat levert het op: jongeren maken het zelf en het is tastbaar wat je aan
anderen (ouders) kunt laten zien, zij zijn trots op wat ze maken, de map geeft houvast en structuur, het is echt van henzelf, ieder maakt zijn eigen
boek waarin zijn leerproces staat.

o

Structuur met heel veel vrijheid en appèl op eigenaarschap/zelf ontdekken ‘zoek het uit!’ wordt heel positief op gereageerd door jongeren en verwijzers
(betekent: deel van de workshops en sprekers is geregeld, rest wordt ingevuld door en met jongeren)

o

De jongeren zijn heel positief over Ontdek je regio, de bedrijfsbezoeken en online sprekers. Zij maken kennis met een deel va n de wereld wat ze niet
kennen. Verschillende jongeren geven aan dat ze graag bij meerdere bedrijven willen kijken ipv 5 maanden, 16 uur per week bij 1 bedrijf. Na 4 weken
een MDT-plek bij een bedrijf kiezen is snel – door de periode van ontdekken van de regio langer te maken, zou dit ondervangen kunnen worden.

Samenwerking met andere MDT-projecten
Er is landelijk en regionaal contact met andere MDT-projecten, om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. De intentie is om Consortium
MDT Noord op te gaan richten, samen met Impacter Zwolle, Wereldmeiden, ‘t Stationnetje, MDT Divers Fryslân en MDT ‘Zoek het uit!’
Andere MDT-projecten waar regelmatig contact mee is, zijn Education Warehouse, Bizzerd work, MDT Vijfheerenlanden, MDT Local Heroes
Zaanstad, Your Cube Leeuwarden, MDT St. Present. 5 welzijnsorganisaties in Friesland hebben een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw voor het
project MDT Divers, dit is geïnspireerd op MDT ‘Zoek het uit!’, MDT in ’t Stationnetje en Young Leaders.
Domein overstijgend en aanhaken andere gemeenten
Uit andere gemeenten komen ook aanmeldingen van jongeren. Er is contact op beleidsniveau over de mogelijkheden voor gemeente Leeuwarden.
In het najaar zal er met meerdere gemeenten contact gezocht worden, als de eerste resultaten van het onderzoek door Partoer bekend zijn.
MDT Divers Fryslân heeft contacten met 6 gemeenten en deze gemeenten zijn enthousiast over MDT, hierop kunnen wij meeliften.
Binnen de drie gemeenten zijn er contacten met de verschillende afdelingen en binnen de verschillende domeinen (economische zaken,
contactambtenaren bedrijven, gebiedsteam/werk en inkomen/NEF/Pastiel, sociaal domein, mienskip, jeugd en jongeren, communicatie). In deze
contacten wordt steeds verbinding gelegd tussen de verschillende domeinen, afdelingen binnen gemeenten en organisaties.
Kennis delen
Wietske de Koe neemt deel aan de landelijke MDT-bijeenkomsten met projectleiders en in het kader van nieuwe MDT-subsidies. Hierin is zij ook
gevraagd om te vertellen over de samenwerking in onze regio.
Monitoring/evaluatie
Op verschillende manieren vindt monitoring plaats:
Evaluaties tussen jongerencoaches en jongeren (individueel en in de groep)
Landelijk onderzoek – hiervoor vullen de deelnemers enquêtes in en is er een speciaal dashboard voor MDT ‘Zoek het uit!’
Partoer doet regionaal onderzoek “Hoe maak je Noord Friesland aantrekkelijk voor jongeren en hoe zorg je ervoor dat jongeren verbonden blijven
aan hun regio en ook ambities kunnen volgen – welke bijdrage kan MDT hieraan leveren?” Inmiddels is de onderzoeksopzet gemaakt en zijn in juni
de eerste gesprekken met jongeren uit groep 1 en 2.
In september wordt de eerste tussenrapportage aan ZonMw aangeleverd.

Programma/ projectmanagement
Werving
Voorbereiding

December 2019

Fase 1

februari 2020

fase 2

mei 2020

Het projectteam
Wietske de Koe, projectleider
Tineke Wassenaar, jongerencoach
Nadia Zijlstra, jongerencoach
José Brouwer, beleidsambtenaar NOF en Dantumadiel
Lianne v.d. Velde, beleidsambtenaar Waadhoeke
Amber Mertens – assistent projectleider (MDT-plek)

Fase 3

november 2020

Fase 4

juni 2021

Eindevaluatie en implementatie

oktober 2021

