
Mijlpalen voor ontwerp participatieve MDt  

Visie – Wat gaan we doen? 

Binnen deze proeftuin gaan 350 jongeren in een kwetsbare positie een MDt doen, waarmee ze zich kunnen ontwikkelen, kunnen groeien en vaardigheden 

aanleren op gebieden die zij graag willen. Zij geven zelf vorm en invulling aan hun MDt zodat zij én eigenaar zijn van hun eigen MDt én van hun eigen keuzes 

voor hun toekomst. De jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar krijgen door het doen van een MDt een steun in de rug geven om positieve ervaringen op te 

doen, en daarmee meer verbinding met een breder deel van de maatschappij te krijgen, positieve persoonlijke ontwikkeling te realiseren en betere kansen 

voor de toekomst. Het individu en de eigen invulling van een persoonlijke MDt staan centraal in de aanpak die in deze proeftuin wordt ontwikkeld. 

Tegelijkertijd wordt deze aanpak zodanig ontwikkeld zodat andere jongeren daar in de toekomst ook profijt van kunnen hebben. 

Kernwaarden – Vanuit welke uitgangspunten werken wij? 

➢ Jongeren zijn per definitie actief in de samenleving. Wij nemen dus afstand van het idee dat jongeren pas participeren wanneer er volwassenen zijn 

die jongeren bij zaken betrekken. 

➢ Iedere jongere - ongeacht de bestaande kwetsbaarheden – is in staat zijn/haar eigen kracht en mogelijkheden tot uiting te laten komen en te laten 
groeien.  

➢ Volwassenen/ professionals spelen een tijdelijke, ondersteunende en volgende rol in het leerproces van jongeren gedurende het hele traject. 
➢ De afronding van een MDt is geen eindpunt, maar een mijlpaal voor de verdere ontwikkeling en groei van deelnemende jongeren en verdere 

ervaring van deelnemende gemeenten en organisaties. 

 

Opzet – Hoe gaan we dat doen? 

In de proeftuin werken jongeren samen met lokale uitvoerende (jeugd)organisaties en het bedrijfsleven. De jongeren hebben in deze proeftuin de regie, zij 

hebben een prominente rol in het vormgeven, uitvoeren, monitoren en evalueren van de proeftuin. Ze worden hierbij ondersteund door professionals en 

Hbo-studenten. 

De basis is in elke regio hetzelfde, namelijk: volledig participatief, ook qua proces van opbouw en uitvoering. Het accent en de invulling zal in iedere regio 

verschillen, omdat de jongeren uit die regio’s zelf bepalen hoe de invulling eruit gaat zien. Met een landelijke stuurgroep (met jongeren), een 

klankbordgroep (met professionals), een drietal landelijke MDt-festivals en een interactieve monitor volgen we de ontwikkelingen in de regio’s op de voet, 

wisselen we ervaringen uit, stellen we plannen bij en zorgen we voor een haalbare overdracht van werkwijzen en resultaten. 



“Mijlpalen zijn er om slingers aan op te hangen” 
Mijlpaal 1: Er ligt een volledig interactief en participatief samengesteld plan van aanpak voor de proeftuin.  

Hoe komen we daar? 

Jongeren  
Regionale werkgroep: 

• Vaststellen welke elementen het regionale uitvoeringsplan moeten 
bevatten. 

• Bedenken van manieren om over MDt te communiceren  

• Werven van andere jongeren in de regio die een MDt willen doen 

• Maken van een sterkte-zwakte analyse voor de jongeren in de regio. Waar 
moeten we rekening mee houden, wat hebben jongeren nodig, etc.  

• Bepalen van randvoorwaarden voor een MDt (duur, frequentie, manier van 
inzet, etc.)  

• Het maken van een regionaal uitvoeringsplan    
Landelijke stuurgroep: 

• Bedenken van elementen voor de regionale uitvoeringsplannen. 

• Bedenken van wensen en criteria voor begeleiding  

• Bedenken van een vorm voor de waardering en erkenning van competenties 
opgedaan tijdens een MDt  

• Bedenken van manieren om over MDt te communiceren  

Overige partijen  

• Vaststellen welke elementen de uitvoeringsplannen 
moeten bevatten.  

• Een netwerk opbouwen van organisaties/bedrijven zodat 
er draagvlak is voor MDt binnen de regio.  

• Een landelijke klankbordgroep van professionals gaat aan 
de slag met: 

o Assisteren bij de werving & contracteren van 
organisaties/bedrijven 

o Inhoudelijk input leveren voor de regionale 
uitvoeringsplannen 

• Op een eerste proeftuinfestival worden de regionale 
uitvoeringsplannen via pitches gepresenteerd en 
besproken zodat ze aangescherpt kunnen worden en dat 
er (nieuwe) accenten kunnen worden gelegd.  

 

 

  



Mijlpaal 2: Er is een werkbare en interactief opgezette monitor voor onze proeftuin. 

Hoe komen we daar? 

Jongeren  
Landelijke stuurgroep van jongeren:  

• Samen met onderzoeksorganisatie bedenken hoe er het beste gemonitord 
kan worden op: 

o Persoonlijk- regionaal- en proeftuin niveau 
 

Overige partijen  

• Onderzoeksorganisatie bedenkt samen met de stuurgroep 
van jongeren hoe er het beste gemonitord kan worden op: 

o Persoonlijk- regionaal- en proeftuin niveau 

 

Mijlpaal 3: Per regio doen 50 jongeren een op maat gemaakte MDt dat oplevert wat zij ermee willen bereiken.  

Hoe komen we daar? 

Jongeren 
Regionale werkgroepen:  

• Monitoren van lopende MDt’s en adviseren wat er nodig is aan bijstellingen in 
de aanpak en begeleiding 

• Werven van andere jongeren in de regio die een MDt willen doen 
 

Landelijke stuurgroep:  

• Volgen van de ontwikkelingen in de regio’s en monitoren van voortgang en 
opbrengsten op proeftuinniveau 

• Verzorgen van enkele werkbezoeken op de locaties  

• Bijwonen van bijeenkomsten van ZonMw  

• Mede voorbereiden van een tweede landelijke proeftuinfestival  
 

Overige partijen  

• Coaches/begeleiders trainen zodat zij weten hoe je het 
beste een MDt participatief kan begeleiden.  

• 200 jongeren starten, doorlopen en voltooien hun eigen 
MDt met ieder hun eigen moment van start en afronding 

• Coaches/begeleiders begeleiden jongeren tijdens hun 
MDt, monitoren de voortgang, en evalueren samen met 
jongeren de opbrengsten van persoonlijke MDt’s 

• Een landelijke klankbordgroep van professionals gaat 
aan de slag met: 

o Volgen van de ontwikkelingen in de regio’s 
Inhoudelijke input/feedback leveren  

• De landelijke stuurgroep en landelijke klankbordgroep 
komen éénmaal samen om na te denken over 
elementen voor de borging. 



• Op een tweede proeftuinfestival worden ervaringen 
gepresenteerd en besproken, waarop er nieuwe 
accenten kunnen worden gelegd en plannen kunnen 
worden aangescherpt.  

• Een netwerk van organisaties/bedrijven onderhouden 
zodat er draagvlak blijft voor MDt binnen de regio.   

 

 

Mijlpaal 4: Er is een overdraagbare aanpak ontwikkeld voor toekomstige participatief vormgegeven MDt’s.  

Hoe komen we daar?  

Jongeren 
 
Landelijke stuurgroep:  

• Met de stuurgroep en klankbordgroep bepalen welke overdraagbare 
eindproducten er gemaakt gaan worden. 

 

Overige partijen  
 

• Organiseren van een derde proeftuinfestival ter 
afronding en evaluatie.  

• Met de stuurgroep en klankbordgroep bepalen welke 
overdraagbare eindproducten er gemaakt gaan worden. 

• Ontwikkelen, testen en produceren van de gekozen 
eindproducten 

 
 

 


