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Jaarverslag 2021

‘Ik heb mijn motivatie voor het leven weer teruggevonden’.
Een kantelpunt in zijn leven noemt Django (22) zijn deelname aan MDT YourCube. Hij
besteedde 80 uur aan vrijwilligerswerk op de publieksboerderij de Proosdij in Ede en ontving
daarvoor in juli zijn Europass. ‘Ik ben uitgegroeid tot een stabiel persoon.’
Tijdens zijn maatschappelijke diensttijd was Django ondersteunend begeleider van cliënten.
‘Samen met hen zorgde ik voor de dieren en het terrein, zodat de cliënten kunnen meedraaien
in de maatschappij.’ In het vrijwilligerswerk werd hij begeleid door een medewerker van de
Publieksboerderij de Proosdij en een begeleider van MDT YourCube Ede.
Een jaar geleden zag het leven er van Django nog heel anders uit. ‘Ik zat in een burn-out, bleef
thuis in bed liggen en kwam alleen naar buiten voor boodschappen’. Dat heeft alles te maken
met de omstandigheden waarin hij opgroeide. Django komt van de straat, zoals hij het zelf
omschrijft. ‘Vanaf mijn zesde was ik veel op straat te vinden omdat er thuis sprake was van
huiselijk geweld. Op mijn elfde ging ik uit huis.’ Vervolgens leefde Django in vijftien
verschillende woongroepen en pleeggezinnen.
Goed nieuws
Het leven van Django veranderde toen hij op een dag goed nieuws kreeg. Goede hulpverlening
werd opgestart èn MDT YourCube kwam op zijn pad. ‘Na verschillende intakegesprekken ben ik
gestart met het vrijwilligerswerk. Ik ben bij de Proosdij uitgekomen omdat ik graag met dieren
werk. Ik heb door het vrijwilligerswerk echt ingezien dat stilzitten voor mij geen optie is. Veel
mensen die jarenlang stilzitten, verliezen de zin van het leven. Dankzij MDT YourCube heb ik
echt mijn motivatie voor het leven weer teruggevonden.’ Jongeren die overwegen om deel te
nemen aan het MDT YourCube programma wil hij meegeven eerst te bedenken wat je leuk
vindt. ‘Je moet het namelijk écht graag willen en leuk vinden. Dan geeft je een goede motivatie
om dagelijks aan de slag te gaan.’

‘Stilzitten is niks voor mij’.
Django is zo enthousiast over zijn vrijwilligerswerk bij de Proosdij, dat hij zijn werkzaamheden
heeft voortgezet. ‘Ik werk nu drie dagen per week bij de boerderij en ik vind het zo fijn om hier
te werken. Dieren zijn echt mijn passie. Als ik daar ben, kan ik mijn gedachten afsluiten en me
op mijn werk focussen.’
Lees hier het gehele verhaal.
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Voorwoord
"Het MDT traject was voor mij een 0-meting,

Afgelopen jaar hebben we ook aandacht gehad

na een lange periode van thuis zitten.

voor het uitbreiden van ons netwerk. Mede

Dankzij de begeleiding vanuit MDT YourCube,

dankzij onze collega projecten hebben we

durfde ik mijn eerste stapjes weer te zetten
in de maatschappij. Zo kon het eerste stukje
vertrouwen terug groeien naar mensen &

relatief vlot voeten aan de grond gekregen bij
lokale organisaties en de gemeente. We hebben

mezelf. En leerde ik waar ik op dit moment

geïnvesteerd in een goede samenwerking en

sta ik mijn persoonlijke proces. Dit allemaal

verschillende vormen van samenwerking

liet ook het stukje ‘zingeving’ in mij groeien,

uitgeprobeerd. MDT wordt steeds bekender en

dankzij het prachtige vrijwilligerswerk wat ik

op waarde geschat waardoor we steeds vaker

door MDT heb mogen doen."

benaderd worden en ons mogen inzetten. Het

2021. Wat een jaar was dit. Weinig mensen
hadden op voorhand verwacht dat ook dit jaar
grotendeels gedomineerd zou worden door
corona en de beperkingen en maatregelen die
daarbij kwamen kijken. We zijn het jaar gestart
én geëindigd in een lockdown. Zoals voor
zovelen heeft dit ervoor gezorgd dat het MDT
YourCube team voor grote uitdagingen heeft
gestaan. Zowel de deelnemende jongeren als wij
zijn hier zo flexibel mogelijk mee omgegaan. We
zijn vooral blijven denken in mogelijkheden.
Desondanks valt niet te ontkennen dat dit
invloed heeft gehad op de resultaten. We
hebben uit het jaar gehaald wat mogelijk was en
we zijn trots op het resultaat dat we wel
geboekt hebben en de impact die we mochten
maken. Voor jongeren en de maatschappij.
We zijn dankbaar en blij dat we onderdeel
mogen zijn van het leerproces van jongeren die

vertrouwen dat we krijgen vanuit al deze
verschillende hoeken geeft een flinke boost en
motiveert om deze koers te blijven volgen.
We gaan onverminderd door met onze inzet om
jongeren van betekenis te laten zijn voor onze
maatschappij. Om een bijdrage te leveren in hun
leven zodat ze tot ontwikkeling komen op de
gebieden die zij kiezen of nodig hebben. We
zijn ervan overtuigd dat MDT dé manier is om
een win-win situatie te creëren, we zijn
voortdurend bezig om dat over te brengen.
In dit jaarverslag nemen we je mee in het
afgelopen jaar van MDT YourCube Ede. Veel
leesplezier!
Namens het team van MDT YourCube Ede,
Yoni Kerkkamp

deelnemen aan MDT. Ze durven zich kwetsbaar
op te stellen en bij ons de vraag neer te leggen
hoe ze hun leerdoelen kunnen bereiken.
Vervolgens samen opzoek gaan naar een
passende plek en in gesprek gaan over
kwaliteiten, waarden en mogelijkheden is elke
keer weer een verrijking. Onder andere dit
maakt wat wij doen zo waardevol; maatwerk
bieden aan jongeren en mee mogen gaan in hun
persoonlijke groei. Elke jongere en zijn/haar
verhaal is uniek.

01

MDT YourCube
Het project
De maatschappelijke diensttijd (MDT) in een

Ontstaan van MDT YourCube

notendop.

MDT YourCube is ontwikkeld door TijdVoorActie.

MDT is er voor elke jongere tussen de 14 en 27

TijdVoorActie deed in 2018-2019 mee aan de

jaar die zich maatschappelijk in wil zetten en

proeftuinfase van de maatschappelijke diensttijd,

daarbij zelf iets willen leren. Dit doen jongeren

gefinancierd door het ministerie van VWS. Ze

door 80 uur vrijwilligerswerk te doen in

behoorden daarmee bij de eerste 41 proeftuinen. MDT

maximaal 6 maanden (gemiddeld 3-4 uur per

YourCube was toen actief in 8 steden, waaronder in

week). In Ede wordt de maatschappelijke

Ede. Deze proeftuinfase is met succes afgerond in

diensttijd vormgegeven door Netwerk Dien je

februari 2020. Landelijk waren er 1916 jongeren in

Stad, onder de naam MDT YourCube. Jongeren

totaal, waarvan 390 jongeren zich meer dan 20 uur

kiezen zelf het vrijwilligerswerk wat bij hen past.

hebben ingezet en 86 jongeren die een Europass

Zo wordt het een eigen traject wat ze ook

certificaat hebben ontvangen.

tijdens of naast school, studie of werk kunnen

Na de succesvolle proeftuinfase zijn drie landelijke

doen. Tijdens een vakantie of een tussenjaar is

programma’s van TijdVoorActie geselecteerd als

ook een mogelijkheid. MDT YourCube is er voor

officieel MDT-programma voor de periode 1 maart

álle jongeren en is dus heel veelzijdig: een

2020 - 28 februari 2022:

activiteit in sport, klimaat, veiligheid, cultuur,
zorg en welzijn, natuur of techniek? Het kan
allemaal! Ook training en begeleiding wordt
aangeboden vanuit MDT YourCube. De
begeleiding is zowel individueel als in
groepsverband. Na het volbrengen van de 80
uur vrijwilligerswerk krijgen de jongeren een

MDT YourCube

MDT Onderwijs

MDT Missie

Europass certificaat. Een Europass is een
Europees erkend certificaat waarin één van

Met de afronding van deze fase en de selectie van de

onze medewerkers en een

verschillende MDT programma's is het aantal

samenwerkingspartner als referentie benoemd

aangesloten jongeren vrijwilligersnetwerken gegroeid

worden en waarin staat aan welke competenties

van 9 naar 18. Met leerervaringen uit de proeftuinfase

de jongeren hebben gewerkt.

zijn de richtlijnen over het vormgeven van
maatschappelijke diensttijd door de overheid
aangescherpt en verduidelijkt. Alle trajecten duren nu
even lang: 80 uur verspreid over maximaal 6 maanden.
Momenteel zitten we in de fase van
professionaliseren, uitbouwen en verduurzamen om zo
het project en de begeleiding steeds beter te laten
aansluiten bij de jongeren.
Een landelijk MDT YourCube team begeleidt de
pioniers in de verschillende steden. Zodoende wordt
er in dit jaarverslag onderscheid gemaakt tussen MDT
YourCube Landelijk en MDT YourCube Ede.
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MDT Onderwijs
Het programma MDT Onderwijs

Daarna beginnen de jongeren aan een persoonlijke

is ontstaan vanuit de visie van

sociale missie van 40 uur, via het lokale MDT

TijdVoorActie op vrijwilligerswerk

YourCube netwerk, waarbij een plaatselijke coach

door jongeren en de integratie met onderwijs. In

(pionier) hen begeleidt.

de proeftuin vanuit MDT YourCube is deze

Op deze persoonlijke sociale missie leren jongeren

samenwerking ontwikkeld met de middelbare

dat ze met elkaar een samenleving maken.

school Guido Arnhem. Een docent van deze

Ze mogen helpen in de ouderenzorg, bij jongeren-

school is ook in dienst bij TijdVoorActie als

of vluchtelingenwerk, in een zorginstelling of bij een
milieuorganisatie. Daarna is er een officiële

onderdeel van MDT YourCube. Voor het

ceremoniële afsluiting en zit het 80-urige MDT

programma MDT Onderwijs is de basis: de

Missie traject erop. Edese jongeren kunnen via MDT

verbinding tussen een onderwijsinstelling(en) en

YourCube deelnemen aan MDT Missie.

een lokale vrijwilligersorganisatie. In Ede kunnen
scholen samen met hun leerlingen deelnemen

In 2021 heeft MDT YourCube Ede 3 jongeren uit de

aan de MDT via MDT YourCube Ede.

regio succesvol kunnen begeleiden tijdens hun

Onderstaande video geeft een mooi beeld van

persoonlijke sociale missie.

wat MDT Onderwijs inhoudt en wat het de
jongeren brengt:

In deze video wordt MDT Missie uitgelegd.

Bekijk hier wat MDT Onderwijs inhoud.

MDT Missie
Dit programma is een
samenwerking tussen het
ministerie van Defensie en
MDT YourCube (TijdVoorActie). Hierbij geven we
jongeren de kans om nieuwe mensen te
ontmoeten, zichzelf te ontwikkelen en
maatschappelijke impact te maken. Defensie
staat onder anderen voor het beschermen van
wat Nederland dierbaar is in een wereld vol
onrust. Vanuit die verantwoordelijkheid draagt de
krijgsmacht bij en dat sluit aan op de missie van
TijdVoorActie om jongeren van waarde en
betekenis te laten zijn in de samenleving.
Wie meedoet aan MDT Missie, begint met
Impactdagen/Bivak van 40 uur. Tijdens drie
dagen op een Defensie locatie doen jongeren
mee aan avontuurlijke groepsopdrachten. Ze
trotseren mentale en fysieke uitdagingen. Zo

"Voor egoïsme is geen plaats bij

ontwikkelen ze hun militaire skills en ontdekken

MDT Missie. Eerst aan anderen

ze wat vrede, veiligheid en vrijheid écht

denken en dan pas aan jezelf."

betekenen.
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MDT YourCube
Visie
Wij geloven dat elke jongere kwaliteiten heeft
waarmee hij of zij van betekenis kan zijn. We willen
elke jongere in Ede laten ontdekken wat deze
kwaliteiten zijn en laten ervaren dat het een win-win
situatie is als ze zichzelf inzetten voor de
maatschappij. Bij MDT YourCube kunnen zij van
betekenis zijn voor een ander én tegelijk iets nieuws
leren.

Missie
MDT YourCube Ede faciliteert een win-win situatie
voor jongeren, de gemeente Ede en de samenleving.
Wij hebben oprechte aandacht en interesse in
jongeren en willen hen in hun kracht laten staan. We
zijn daarin flexibel en creatief. We zijn betrokken,
behulpzaam en beschikbaar.

Wat is de maatschappelijke diensttijd (MDT)?

Voor jongeren creëren we de mogelijkheid zichzelf te

Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

ontwikkelen. Jongeren krijgen binnen hun MDT de

(MDT) is een initiatief van het ministerie van

kans om van betekenis te zijn. Ondertussen leren de

VWS. De bedoeling van maatschappelijke

jongeren meer over wie ze zelf zijn: ze krijgen

diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen,

bijvoorbeeld inzicht in hun eigen kwaliteiten, waarden

ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of

en motivatie. Ook verwerven ze praktische

beperking, iets doen voor een ander en daar zelf

vaardigheden, vergroten hun comfortzone, breiden

ook iets van leren.

hun sociale netwerk uit, komen in contact met

Kijk voor meer informatie op: doemeemetmdt.nl

nieuwe doelgroepen. De uitvoer van het
vrijwilligerswerk doen de jongeren namelijk samen
met anderen en ze leren daardoor dat ze samen
verder kunnen komen dan alleen. Daarnaast werken
ze aan hun zelfvertrouwen.
Jongeren bieden een waardevolle bijdrage aan lokale
organisaties en bedrijven. Door hun inzet dragen ze

"... Het is wel

bij aan de werkzaamheden binnen een organisatie en

een manier

bouwen ze mee aan een mooier en socialer Ede.

van jezelf

Deze organisaties verhogen op die manier hun

uitdagen,

maatschappelijke betrokkenheid en hebben een

nieuwe

toegevoegde waarde in het leven van jongeren.
Vrijwilligerswerk doen op jonge leeftijd verhoogt de

dingen

kans dat jongeren op latere leeftijd óók

tegenkomen."

vrijwilligerswerk willen blijven doen. Bevlogen
jongeren die zich inzetten voor de samenleving zijn
een goed voorbeeld en een inspiratie voor anderen.
Jongeren zijn de vrijwilligers van de toekomst, maar
daar beginnen ze vandaag al mee!
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Doel
Jongeren zijn van betekenis voor hun medebewoners
en leren tegelijkertijd iets nieuws. Kwaliteiten worden
ingezet en talenten worden ontdekt. Een MDT traject
bij YourCube vergroot het toekomstperspectief bij
jongeren en zij dragen bij aan een samenleving die
naar elkaar omziet.
Bij MDT YourCube wordt geen onderscheid gemaakt
in achtergrond, ervaring of mate van kwetsbaarheid.

Subdoelen

Doelgroep
De doelgroep is jongeren tussen de 14-27 jaar in de
gemeente Ede. Wij maken geen onderscheid in
achtergrond of persoonlijke situatie van de
deelnemers, iedereen is welkom.
Er zijn veel jongeren met een (psychische)
kwetsbaarheid. De zorgen rondom en signalen vanuit
jongeren groeien en er zijn nog niet eerder zoveel
jongeren geweest die aangeven zich eenzaam te
voelen (Movisie 2021). Middels een MDT-traject willen
wij bereiken dat zij sterker in hun schoenen gaan

Het subdoel is om jongeren ook binnen het onderwijs

staan. Ze leren uit hun comfortzone te stappen en

de kans te geven zichzelf te ontwikkelen en van

ontdekken dat dit hun wereld vergroot. Ze stappen uit

betekenis te zijn. Dat is mogelijk door MDT onderdeel

een sociaal isolement, leren waar de eigen grenzen

te maken van het curriculum van middelbare en MBO

liggen, nee zeggen en werken aan hun zelfvertrouwen.

scholen in Ede. Als de MDT ingebed is in het

Juist kwetsbare jongeren kunnen deze vaardigheden

curriculum van de scholen krijgen jongeren meer

goed gebruiken.

onderwijskansen. Ze doen namelijk praktische
vaardigheden op die ze niet op school kunnen leren.

We zien kansen om ook deze doelgroep de passende

Jongeren krijgen op deze manier meer kansen om aan

ondersteuning te kunnen bieden.

hun toekomst te werken doordat ze meer diverse

Dit houdt in dat we ons ook inzetten voor jongeren in

leerervaringen opdoen.

een kwetsbare situatie.

Een tweede subdoel is het versterken van het netwerk

Denk hierbij aan jongeren die bijvoorbeeld:

van de jongeren zelf. Op hun MDT-plek ontmoeten

·

gestopt zijn met een opleiding/werk;

jongeren een diversiteit aan mensen uit de

·

geen of een lage opleiding hebben

samenleving die ze anders misschien nooit hadden

gevolgd;

ontmoet. Daarnaast ontmoeten ze ook elkaar binnen

·

een onstabiele thuissituatie hebben;

de structuur van de MDT, middels de bijeenkomsten

·

financiële problemen hebben;

en trainingen die vanuit MDT YourCube aangeboden

·

te maken hebben met verslaving;

worden. Jongeren leren van en met elkaar.

·

niet aangeboren hersenletsel hebben;

·

afkomstig zijn uit een vluchtsituatie;

·

een beperking hebben.
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Ontwikkelingen 2021
We kijken terug op geweldig mooie momenten in 2021, waarin door grote en kleine
stappen het verschil is gemaakt in de levens van vele jongeren. Een voorbeeld zijn de
GROW avonden waarin de verbinding en groei te zien was. De resultaten in cijfers in
2021 zijn vergeleken met de doelstelling achtergebleven. De verklaring hiervoor ligt
in de terugkerende maatregelen rondom het coronavirus. Dit heeft invloed gehad op
de plaatsingsmogelijkheden en wervingsopties.
De impact die verbonden is aan de resultaten zijn groot. Het verhaal van Django in de
inleiding geeft daar een mooi beeld van. Daarnaast zijn in 2021 door evaluaties,
aanscherpingen en leerervaringen een stevige basis van het project ontwikkelt.

Structuur
In 2021 is ingezet om verduidelijking te creëren
in overzicht en structuur van een MDT-traject
voor jongeren. Zorgen voor helderheid in hoe
een traject verloopt en wat de begeleiding
inhoudt. Er is een werkboek in ontwikkeling dat

MDT al inzicht in de komende trainingen waaraan ze
kunnen deelnemen. In de jaarplanning blijft ruimte voor
trainingen die passen bij bijvoorbeeld de actualiteiten of
die invulling geven aan de leerwensen van de jongeren.

Groepsapp
Er is een groepsapp aangemaakt voor alle MDT YourCube

hierbij ondersteund. Hierin is alle informatie

deelnemers en begeleiders voor het delen van informatie,

terug te vinden, biedt het de ruimte voor

vragen, ervaringen en foto's. Dit maakt onderling contact

notities, beschrijven van ervaringen, foto's en is

onderhouden laagdrempeliger en geeft een groepsgevoel.

het een mooi naslagwerk voor de toekomst.

Jongeren zien daardoor letterlijk wat er achter de

Materiaal

schermen gebeurt en dat ze niet de enige zijn die aan de

Er werd gedurende het afgelopen jaar veel

om echt een onderdeel te zijn van het project omdat wij

aandacht besteed aan verschillende

om hun input vragen en veel waarde hechten aan de

ondersteunende materialen. Denk hierbij aan

verhalen en meningen van de deelnemers.

slag zijn voor onze maatschappij. Ze worden gestimuleerd

promo materiaal, attenties en waardering zowel
voor de jongeren als voor onze contacten. Het
uitten van waardering is een onderdeel van ons
werk waar veel waarde aan wordt gehecht.
Hierdoor is voor de jongeren en de partners
merkbaar dat ze worden gezien en dat we
betrokken zijn. We merken dat dit resulteert in
betrokkenheid vanuit hen naar ons.

Trainingen

GROW
Naast dat na de zomer de Groeiplaatsen zijn hernoemd
naar GROW is ook de opzet veranderd. Één van de pijlers
van MDT is jongeren ondersteunen in het vergroten van
hun netwerk. Om die reden is de GROW een maandelijkse
bijeenkomst voor alle deelnemers geworden, in
tegenstelling tot meerdere momenten met kleinere
groepen. Daarmee sluiten we ook aan op de actuele
situatie, waarin de maatregelen de jongeren erg beperken

In 2021 is een start gemaakt met de

in het uitbreiden van hun netwerk

ontwikkeling van trainingen door verschillende

De eerste GROW heeft plaatsgevonden in november en

externe partijen. Door het ontwikkelen van

was een gezellige avond, met spelletjes en samen eten.

trainingen die, zo nodig met een kleine

Verder is gesproken over de invulling van ieders MDT-

aanpassing, vaker gegeven kunnen worden,

traject en er is input gegeven voor MDT YourCube. De

ontstaat de mogelijkheid om een jaarplanning te

jongeren waren enthousiast dus dit format wordt

maken. Dit geeft jongeren aan de start van hun

gedurende 2022 verder uitgewerkt.
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Samenwerkingen
In het afgelopen jaar hebben we 17 nieuwe organisaties aangetrokken waar wij
jongeren hebben kunnen plaatsen. Dit gaat van ouderenzorg tot een manege tot een
kasteel met bijbehorend park. Dit geeft veel mogelijkheden voor de toekomst, kansen
voor jongeren én een goede boost aan de bekendheid van MDT in en om Ede.

Startklaar Klas - Dulon College

Ontmoeting

Na een pilot samenwerking met de Startklaar Klas in

bij de GROW

2020, hebben we in 2021 de afspraken geconcretiseerd.

avonden.

Studenten krijgen nu standaard de mogelijkheid om
MDT YourCube in te zetten voor het vinden
van een ervaringswerkplek. Het is niet
vanzelfsprekend dat jongeren het netwerk
hebben of weten welke eerste stap te
zetten, op zoek naar de juiste studiekeuze.
Ze worden hierin goed begeleid door de
docenten en wij vullen dit aan door in gesprek
te gaan met de studenten en samen op zoek te gaan
naar een passende ervaringswerkplek. Zodra de
studenten de keuze maken om ons in te zetten, gaan zij
een volwaardig MDT-traject aan.
Deze vorm van samenwerken wordt tevens gezien als
pilot, met als doel om het bij succesvolle samenwerking
verder uit te breiden. Er is tweemaandelijks contact met

Werkkracht

de docenten om de individuele trajecten te monitoren
en om bij te schakelen waar nodig.

Vanuit Werkkracht worden regelmatig
jongeren doorverwezen die om uiteenlopende

Het Streek Lyceum

redenen geen baan of opleiding hebben. Wij

Naast dat een mooi aantal leerlingen van Het Streek

bijvoorbeeld kunnen focussen op het krijgen

Lyceum in het schooljaar 2020-2021 succesvol hun MDT

van structuur in een (werk)week of waar ze

Onderwijs traject hebben afgerond, zijn er in het najaar

kunnen uitzoeken waar hun persoonlijke

ook nieuwe presentaties gegeven voor de huidige 4

interesses liggen. In 2022 sluiten we aan bij

HAVO en 4 VWO klassen om ook hen te

een werkoverleg zodat nogmaals onder de

enthousiasmeren voor een MDT traject.

aandacht komt wat MDT is en wat dit kan

De leerlingen krijgen de mogelijkheid om tijdens of

betekenen voor de jongeren. Daarnaast sluiten

buiten schooltijd vrijwilligerswerk te doen. Het is

we aan bij de training Actief naar opleiding en

waardevol om te merken hoe er vanuit school de kans

werk die Werkkracht faciliteert voor de

wordt geboden om van betekenis te zijn voor een ander

jongeren. De mogelijkheid wordt onderzocht

terwijl de leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen buiten

om hierop volgend een inloopmiddag te

de schoolbanken. Dit is onderdeel van het school

organiseren waarbij geïnteresseerde jongeren

curriculum dat zorgt voor een laagdrempelig ingang voor

extra informatie kunnen krijgen en ze zich

de leerlingen.

direct kunnen inschrijven.

koppelen hen aan een MDT plek waar ze zich
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Internationale schakelklas
Afgelopen jaar is er meerdere keren overleg geweest over

De jongeren hebben vooral activiteiten

de mogelijkheid om MDT te integreren in verschillende

geïnitieerd waarbij sociale

leerroutes. De wensen en mogelijkheden liggen op dit

interactie/ontmoeten centraal stond. Deze

moment nog te ver bij elkaar vandaan. Daarbij waren deze

ontmoeting reikte voor veel jongeren verder

leerroutes niet op het niveau dat de leerlingen ergens

dan hun eigen groepje. Bij sommige activiteiten

(deels) zelfstandig aan de slag zouden gaan. Onder

is er ook echt doelgericht iets voor andere

andere om die reden is besloten om durende het leerjaar

doelgroepen georganiseerd, zoals het cupcakes

2021-2022 vooral in contact te blijven om in het volgende

bakken voor ouderen. Dit sluit goed aan bij de

leerjaar met een zo passend mogelijk idee te komen om

beperkingen die mensen hebben ervaren door

MDT toch inzetbaar te kunnen maken voor deze groep

de coronacrisis: het missen van sociaal contact.

jongeren.

De activiteiten van de jongeren hebben impact
gehad op zowel de jongeren zelf als op de

MDT Perspectief voor de jeugd

Edese samenleving.

In Ede hebben 7 groepen (in totaal 102) jongeren
meegedaan aan Jong & Meer light, als onderdeel van het

Overige samenwerkingen

actieprogramma Perspectief voor de jeugd met MDT. Zij

Naast eerder genoemde samenwerkingen zijn er

hebben, afhankelijk van de behoefte, een MDT training

nog vele andere Edese organisaties waarmee we

gevolgd. Tijdens deze training hebben ze gebrainstormd

nauw contact hebben. Denk hierbij aan ReStore,

over activiteiten, en geleerd hoe ze moeten organiseren.

De Heemgaard, Vilente, Cultura, SportService, de

Na deze training hebben ze onder begeleiding van de

verschillende onderdelen van 's Heerenloo,

jeugdwerkers activiteiten georganiseerd. Zoals het

Juventum en de KenHem community.

uitdelen van bloemen aan (kwetsbare) inwoners om hen
een hart onder de riem te steken, cupcakes maken voor

We vinden elkaar in het invulling geven aan

ouderen in een verzorgingstehuis, het opknappen van hun

verschillende MDT-trajecten en in het

eigen jongeren bus (JOP, jongerenontmoetingsplek), zich

brainstormen en ontwikkelen van nieuwe ideeën

samen inzetten voor hun eigen buurt/wijk, een gevoel van

om de Edese jongeren de kansen en

saamhorigheid creëren en meer mogelijkheden voor

mogelijkheden te geven die ze verdienen.

talentontwikkeling bieden, door het opzetten van een
opnamestudio.

Naast de al bestaande samenwerkingen zijn er

Ze hebben hierdoor persoonlijke vaardigheden geleerd,

ook contacten met vele informele en formele

zoals plannen, organiseren en

organisaties in Ede die de weg naar MDT

samenwerken. De deelnemers van Jong & Meer light

YourCube steeds beter weten te vinden. MDT

hebben zich ingezet voor de samenleving en mensen met

YourCube Ede is onderdeel van Netwerk Dien je

verschillende achtergronden ontmoet en bij elkaar

Stad waarin meegelift wordt op de bestaande

gebracht. “Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten”,

contacten en samenwerkingspartners. Dit is een

zei een jongere. Deze ontmoeting heeft zowel impact

grote meerwaarde geweest bij het uitrollen van

gehad op de deelnemers zelf als andere betrokkenen.

het project. We zitten nu een fase verder waarin

“Spread the love” is hier een mooi voorbeeld van. Omdat

we ons eigen netwerk verder uitbouwen en

door corona veel jongeren een eenzame tijd hebben

merken dat de vraag naar MDT toeneemt. De

gehad, wilden ze juist kwetsbare jongeren een hart onder

opgedane ervaringen van jongeren dragen bij aan

de riem steken. Om samen tijd te besteden en verbinding

de bekend worden van het project. Ook dragen

te creëren. Ook bij de andere activiteiten is er sprake van

we proactief bij aan overlegstructuren in het

het inspelen op maatschappelijke noden. Het hebben van

sociaal domein en anticiperen we op de actuele

een zinvolle dagbesteding, ontmoetingen vormgeven

situatie in de samenleving in Ede.

binnen de mogelijkheden, nieuwe ervaringen opdoen, leren
over eigen kunnen en nieuwe vaardigheden ontdekken.
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Resultaten
In onderstaande resultaten zijn de aantallen te vinden van jongeren die hebben deelgenomen aan MDT YourCube

"Mijn grootste
aanwinst is dat ik
dankzij MDT
geïnspireerd ben
geraakt voor mijn
toekomst en mijn
studiekeuze heb
kunnen maken.”
Deelnemer MDT

Toelichting

YourCube

Van alle niet-afgeronde trajecten was in 3 gevallen de oorzaak dat de
jongere voortijdig zijn/haar doel had bereikt, bijvoorbeeld een studie
gestart of aan het werk gegaan. Met 1 jongere leek MDT YourCube
geen match met de verwachtingen. Voor de overige 10 waren
persoonlijke omstandigheden de oorzaak van het voortijdig beëindigen
van het MDT-traject.
Inmiddels wordt er in de weergave van de resultaten onderscheid
gemaakt in de reden van uitval, waardoor uitstroom
(niet afronden MDT omdat voortijdig leerdoel is bereikt)
onder bepaalde voorwaarden meegeteld mag worden
als afgerond MDT-traject. Vanuit landelijk niveau
wordt hierover meegedacht omdat er een trend
wordt opgemerkt die bij vele MDT projecten
zichtbaar is. Het blijkt waardevol om dit soort
keuzes te maken omdat dat meer ruimte biedt
in de begeleiding van de jongeren.
Verder hebben we 17 nieuwe partners mogen bijtellen in
ons, nu in totaal 75 tellende, samenwerkingsnetwerk. Een flink
aantal nieuwe potentiële MDT-plekken voor onze deelnemers en
natuurlijk een mooie manier om zo de kansen voor jongeren bij MDT
YourCube bekend te maken in de gemeente Ede.

Resultaten vs doelstelling
De doelstelling voor MDT YourCube is om 70 jongeren per projectjaar
(mrt '20 -mrt'21) te begeleiden. In 2021 zijn er 30 jongeren begeleidt en zijn er 21
europasses uitgedeeld. Daarmee hebben we 42% van de doelstelling voor het jaar 2021 kunnen behalen. Om
verschillende redenen is het daarop blijven hangen. Onder andere door de beperkende maatregelen ten gevolge van
de coronacrisis. Daarnaast heeft het hoge percentage aan kwetsbare jongeren en het daaraan gekoppelde verhoogde
uitvalspercentage en de extra aandacht die deze trajecten vragen een grote invloed op de resultaten.
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De behoefte onder jongeren om als persoon gezien te worden,

Daarbij hebben we geleerd dat, als er bij

om te gaan met gevoelens van eenzaamheid en zich van

de start tijd wordt gestoken in het helder

toegevoegde waarde te voelen is groot. In tijden van corona is

inventariseren van de vraag, ingespeeld

deze behoefte enorm gegroeid en daarmee het belang om hen de

wordt op de behoefte en er wordt

kans te geven om van betekenis te kunnen zijn.

geïnvesteerd in persoonlijk contact, de

In verhouding komen er vanuit onze gemeente veel aanmeldingen

kans op uitval verkleind wordt. Dit vraagt

van jongeren in een kwetsbare situatie. Onder deze groep is de

meer tijd en aandacht dan bij start van

nood hoog en wij voelen hoe belangrijk het is om hierop in te

het project was ingecalculeerd. Zeker in

spelen. Jongeren die behoren bij de kwetsbare doelgroep vragen

tijden van maatregelen en beperkingen

qua begeleiding en koppeling meer inzet en daarom is het nodig

op contact is deze nodige investering

dat we de capaciteit daarop laten aansluiten.

een tijdrovende maar lonenede inzet.
Ook het bieden van persoonlijk passende
begeleiding maakt de kans op
volbrengen van de 80 uur groter.
Daardoor zullen er meer persoonlijke

Kwetsbaarheid

Uitval/ uitstroom

ontwikkeldoelen behaald worden en
zullen er meer MDT trajecten afgerond

58%

73%

MDT
Onderwijs

MDT
YourCube

worden.

36%

"De training gaf mij zelfinzicht!"
Deelnemer MDT YourCube
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Op de achtergrond
Dankzij MDT heeft F. ervaren dat

HangOut

zij, tot haar verrassing, veel

Samen met mentorproject Laten we Welzijn is het idee

plezier heeft in het contact met

ontstaan om een 6-wekelijkse Hang Out op te zetten

de mensen van de dagbesteding

t.b.v. de mentoren en hulpvragers van Laten we Welzijn

met LVB en/of psychische

en de jongeren van MDT YourCube. Het doel is dat

problemen. Dit contact helpt haar

jongeren die moeite hebben met sociale vaardigheden
hier op een informele manier kunnen oefenen om

ook relativeren. Zien dat

contact te leggen met andere jongeren.

leeftijdsgenoten soms worstelen

Laten we Welzijn en MDT YourCube verzorgen hiervoor

met bepaalde dingen en dat

een platform voor jongeren en mentoren van Laten we

mensen die ouder zijn dan zijzelf

Welzijn. Samen met de jongeren van MDT YourCube en

haar om bevestiging vragen,

de coördinatoren wordt er een veilige omgeving

maakt dat ze dankbaar is voor

gecreëerd waar iedereen die aanwezig is zich op zijn

haar eigen leven en

gemak voelt.

mogelijkheden.

Taalmaatjes
In samenwerking met het huiswerkproject 'Maatjes: Meer
dan Huiswerk' wordt verkend welke mogelijkheden er zijn
om te starten met een project Taalmaatjes. MDT
YourCube is hierbij aangesloten om een win-win situatie
te creëren voor de jongeren die betrokken zijn bij beide
projecten en de kinderen/scholen die baat hebben bij
begeleiding door deze jongeren. We hopen Taalmaatjes
volgend schooljaar te integreren binnen het MBOonderwijs, bijvoorbeeld de opleiding Pedagogiek. De
basis van Taalmaatjes: Jongeren koppelen aan
basisschoolleerlingen met een taalachterstand, om hen
spelenderwijs te ondersteunen met het eigen maken van
de Nederlandse taal. De contacten verlopen vanuit
huiswerkproject ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ en MDT
YourCube biedt de begeleiding biedt aan de MBO
studenten gedurende het project.

LEEF
Ditzelfde geldt voor identiteits- en leefstijlprogramma LEEF welke uitgevoerd gaat worden in maart – mei 2022.
Een samenwerking met o.a. IdentityCraft, Youth for Christ, Sportservice Ede en Malkander. Dit brengt de
mogelijkheid om studenten kennis te laten maken en te starten met MDT.
In dit programma worden leerlingen meegenomen in een vierluik van sessies waarin fysieke en mentale
gezondheid voorop staat: Lifeskills, Energy, Expression en Forward.
In het onderdeel Forward wordt MDT YourCube als optie gegeven om vervolg te geven aan het LEEF programma.
Het programma wordt gegeven aan 21 klassen van ca. 20 leerlingen, binnen het voortgezet onderwijs in de
gemeente Ede. Dit biedt de gelegenheid om MDT meer bekend te maken onder scholen en jongeren en hen de
kans te bieden om van betekenis te zijn voor de maatschappij, waardoor zij ook hun fysieke en/of mentale
gezondheid ontwikkelen.
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Leerervaringen
Team

Aanpassingsvermogen

In het afgelopen jaar is bevestigd dat voor het

De beperkende maatregelen die

realiseren van stabiliteit binnen een project, ook een
stabiel team noodzakelijk is. Ondanks wisselingen in het

ook een groot deel van 2021

team, kon het project toch doorgang vinden. Jongeren

hebben gegolden, zorgen

gaven aan de persoonlijke contacten te waarderen en

uiteraard voor de nodige

met wisselende gezichten was dit een uitdaging.

uitdaging. Tegelijkertijd hebben

Hiermee is ook het belang van persoonlijk contact weer

we gemerkt hoeveel

merkbaar. Voor 2022 is een van de focuspunten om het

aanpassingsvermogen de jongeren

persoonlijke contact zo optimaal mogelijk te laten

hebben en hoe er, zowel door hen

verlopen.

als door ons, steeds meer wordt
gedacht in mogelijkheden. Het is

Communicatie

altijd een tegenvaller als we

Wat betreft het werven van de jongeren zijn er nog

elkaar niet persoonlijk kunnen

veel kansen die in 2022 verder opgepakt gaan worden.

treffen. En laten we dan vooral

Onder anderen het delen van ervaringsverhalen is iets

snel kijken naar wat er wél kan.

waar we komend jaar in willen investeren. Evenals het

Een hele mooie hoopvolle

laten bouwen van een eigen website en meer aandacht

ontwikkeling voor de toekomst.

voor en het maken van een social media plan.

Betrokkenheid van jongeren
Dit is de grootste uitdaging in een tijd waarin
persoonlijk contact aan banden is gelegd. Dit heeft
invloed gehad om de individuele trajecten maar ook
zeker op de mogelijkheid tot het bieden van goede
begeleiding. Met behulp van de eerder benoemde
GROW-avonden hopen we de betrokkenheid
van de jongeren naar MDT YourCube en
onderling weer aan te halen. Daarnaast
vinden we het belangrijk om de jongeren
écht
onderdeel te laten zijn van de
ontwikkelingen binnen MDT YourCube, zij zijn
immers de doelgroep waar we het voor doen.
En wie kan ons beter vertellen wat bij hen aansluit en
wat het project sterker maakt als project, dan zijzelf?
Tijdens de GROW en tijdens de individuele begeleiding
vragen we altijd naar input, ideeën en meningen om
jongeren deelgenoot te laten zijn van de verdere
ontwikkeling van MDT YourCube. We komen terug op
de inbreng zodat de jongeren zich gehoord voelen.
Daarnaast stimuleren we het opzetten van eigen
projecten waardoor er meer eigenaarschap ontstaat.
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Duurzame projecten en samenwerkingen
Landelijk zijn er inmiddels 18 netwerken aangesloten bij MDT YourCube. Elk netwerk heeft zijn eigen krachten en
ook knelpunten. Wij profiteren nu al veel van elkaars lessen en successen en zullen daar in de toekomst nog veel
meer aandacht voor hebben. We kunnen elkaar zo ondersteunen en ons MDT-netwerk steeds sterker maken en
opbouwen. Bijvoorbeeld door succesvolle projecten onderling te delen. Dit scheelt veel tijd voor andere
netwerken en vergroot de kans van slagen. Door zo verschillende projecten uit te proberen kunnen we bepalen
wat werkt in onze gemeente en voor onze jongeren en dit wellicht doortrekken door een volledig projectjaar of
jaarlijks terug laten komen.
Landelijk is hier inmiddels ook aandacht voor en wordt er gebrainstormd over hoe dit efficiënt vorm te geven.
Ditzelfde geldt voor het ontwikkelen en geven van trainingen. Een voordeel dat de beperkende maatregelen van
corona met zich mee heeft gebracht is dat we steeds meer gewend zijn geraakt aan digitaal contact
onderhouden. Dit is zeker niet waar we voor staan want het ondersteund immers niet volledig 1 van onze
subdoelen: het versterken van het netwerk van de jongere. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om voor een
bepaalde training een veel grotere groep jongere aan te spreken. Het kan drempelverlagend zijn om deel te
nemen aan een digitale training om verschillende redenen; men heeft bijvoorbeeld geen reistijd en kan, vanuit
welk netwerk dan ook, aansluiten bij een training die door één specifiek netwerk wordt gefaciliteerd.
Ook dit staat op de planning om te onderzoeken in het komende jaar.
Daarnaast blijven natuurlijk onze eigen ideeën ontwikkelen en delen, zowel binnen Netwerk Dien je Stad, MDT
YourCube landelijk als met onze samenwerkingspartners. Want; waarom moeilijk doen als het samen kan?

"Restore heeft een partner gevonden in MDT YourCube.
Jongeren de kans bieden om aan zichzelf te werken in een
team van mensen, die sociaal en loyaal zijn met oog voor
duurzaam handelen.
De maatschappij als groot speelveld ontdekken en groeien
in zelfvertrouwen in deze wereld."
-Roelf Jager, Manager ReStore
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Vooruitblik
'De maatschappelijke diensttijd wordt voorgezet en verder uitgebouwd'. Zo staat in het nieuwe
regeerakkoord. 'Er is 200 miljoen structureel beschikbaar voor de maatschappelijke diensttijd, dit is
meer dan een verdubbeling van het huidige geld. Voor een betere, meer gelijke en gezondere wereld
voor en vooral door jongeren.'
Bovenstaande is een hele positieve ontwikkeling waaruit blijkt dat het belang waar MDT voor staat,
wordt erkend en ondersteund.
De komende jaren zetten wij ons in om tegemoet te komen aan het groeiend aantal hulpvragen die
leeft onder de (kwetsbare) jongeren. We blijven ze de kans bieden om in verbinding te komen/blijven
met de maatschappij, nieuwe mensen te ontmoeten en meer over zichzelf te leren terwijl ze van
betekenis zijn voor een ander en daarmee voor zichzelf.
Mede door de ontwikkeling van het programma Taalmaatjes, in samenwerking met huiswerkproject
Maatjes Meer dan Huiswerk, verwachten we half 2022 een groei in mogelijkheid om jongeren te laten
deelnemen aan MDT YourCube. Ook identiteits- en leefstijlprogramma LEEF brengt de mogelijkheid
om studenten kennis te laten maken en te starten met MDT.
Ook draagt MDT YourCube Ede bij in de uitvoer van de Herstelagenda Corona van gemeente Ede. Wij
dragen bij door jongeren in te zetten tegen eenzaamheid, positieve ervaringen op te laten doen met
vrijwilligerswerk en leerervaringen te bieden ter opbouw en vormgeving van hun toekomst.
In tijden waarin corona en de bijbehorende beperkingen het leven van jongeren bemoeilijkt, zijn er ook
juist vele jongeren ingesprongen in de nood ten gevolge van corona. Jongeren ontdekken hoe ze van
betekenis kunnen zijn, hoe ze zelf ook iets nieuws kunnen leren én doen ervaringen op waar ze de rest
van hun leven baat bij hebben.

Zo wordt omzien naar elkaar iets wat vanzelfsprekend is. Zeker in
tijden waarin de vrijwillige inzet lijkt terug te lopen, is het belangrijk
om een positieve impuls te geven aan vrijwilligerswerk en als
onderdeel van het leven van jongeren als een vanzelfsprekendheid te
laten zijn.

Wij zien de kans om mee te werken aan herstel van de Edese inwoners door jongeren in te zetten
tegen o.a. de groeiende eenzaamheid. Naast inzet voor kwetsbare inwoners, leren jongeren om te zien
naar anderen en zich ten behoeve van samenleving in te zetten. Wij bieden hen de begeleiding en
ondersteuning zodat dit resulteert in en positieve, opbouwende ervaring. Dit heeft perspectief op hun
toekomst én dat van de Edese bewoners.
Afgelopen jaar stond in het teken van schakelen en flexibel zijn. Het heeft ons lessen geleerd en
kansen geboden. Daarom zal 2022 ook gebruikt worden om te reflecteren en terug te kijken; Wat dient
er nog ontwikkeld te worden, wat werd puur ingezet als tussenoplossing en ronden we nu af en wat is
opgestart en bleek waardevol dus zetten we voort.
Zoals al eerder benoemd; MDT YourCube Ede zal zich onverminderd in blijven zetten. Juist in deze tijd
waarin we een waardevolle bijdragen kunnen leveren aan jongeren en de maatschappij in een periode
van veranderende omstandigheden. En zo met elkaar werken naar een toekomst waarin omzien naar
elkaar vanzelfsprekend is.
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"Ik heb dankzij mijn maatschappelijke
diensttijd veel beter leren plannen!
Daarnaast leerde ik veel over de cultuur
van mijn maatje en de Islam. Ook heb ik

Contact

veel beter leren uitleggen. Ik heb goed
kunnen oefenen met het stap voor stap
uitleggen van sommen zodat mijn

Contactgegevens

maatje het goed begrijpt. Dus ik heb

www.dienjestad.nl/YourCube - www.yourcube.nl
Yourcube@dienjestad.nl

mij leren aanpassen aan wat een ander

0318-793005

van me nodig heeft."
Deelnemer MDT YourCube

MDT YourCube Ede is onderdeel van
Stichting Netwerk Dien je Stad
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