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INLEIDING  
 
In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) geïntroduceerd. Het 
regeerakkoord stelt dat het de ambitie van de MDT is ‘om jongeren in staat te stellen een bijdrage te 
leveren aan onze samenleving’. In de verdere ontwikkeling van de MDT is deze doelstelling nader 
uitgewerkt: ‘Door te investeren in de talenten en inzet van jongeren die vrijwillig iets doen voor een 
ander, maken we de samenleving sterker. We stellen de jongeren anders gezegd in staat om 
maatschappelijke impact te hebben’.  
 
Om dit doel te verwezenlijken werken maatschappelijke organisaties samen met gemeenten en 
provincies om projecten te realiseren die jongeren beter in staat stellen vrijwilligerswerk te verrichten. Of 
anders gezegd: vrijwilligerswerk voor jongeren aantrekkelijker en toegankelijker maken. Daarbij richt de 
MDT zich op de brede groep van jongeren. In de MDT worden jongeren begeleid door de organisatie 
waar ze actief zijn en kunnen ze een beloning krijgen. Een beloning kan bijvoorbeeld komen in de vorm 
van een vrijwilligersvergoeding en/of een certificaat. 
 
Met het Nationaal Sportakkoord wil het kabinet o.a. bevorderen dat er meer toekomstbestendige 
sportaanbieders komen met meer geschoold (vrijwilligers-) verenigingskader, waarbij ook sprake is van 
een grotere diversiteit in verenigingskader. Eén van de maatregelen die in het sportakkoord genoemd 
wordt is het inzetten op het benutten van de maatschappelijke diensttijd onder jongeren. Bij veel 
sportverenigingen en sportaanbieders is er een structureel tekort aan vrijwilligers voor allerlei functies. 
SportDrenthe heeft het initiatief genomen om dit op te pakken en is in 2019 gestart met een door 
ZonMw gefinancierde proeftuin waarbij jongeren van 14 tot 30 jaar worden ingezet bij sportverenigingen 
en eventueel ook andere sportaanbieders die met vrijwilligers werken. SportDrenthe heeft daarbij 
jongeren geworven die zich bezig hielden met een veelheid aan werkzaamheden van onderhoud aan 
sportaccommodaties, kantinebeheer en bardiensten tot en met het geven van trainingen aan (vooral) 
jeugdige sporters.  
 
SportDrenthe heeft twee sportseizoenen lang deze proeftuin uitgevoerd waarbij de inzet was om 150 
jongeren te bereiken die nu niet of minder maatschappelijk actief en/of betrokken zijn en waarbij de 
sportvereniging (of andere sportaanbieder) hen de nodige leerervaringen en sociale context kan bieden. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om jongeren met een tussenjaar, (meerderjarige) jongeren zonder 
startkwalificatie en zonder baan, jongeren met een arbeidsbeperking, jongeren in armoede, jonge 
statushouders, vroegtijdige schoolverlaters en andere kwetsbare en/of moeilijk toegankelijke jongeren 
met een afstand tot deelname in een reguliere sociale (werk)context.  
 
In deze monitoring worden de opbrengsten van de proeftuin in beeld gebracht waarbij de volgende vraag 
centraal staat: 
 

Wat zijn de opbrengsten van de MDT proeftuin in Drenthe voor de jongeren en de 
betrokken stakeholders? 
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1. OPZET MONITORING 
 
 

1.1. DOELSTELLINGEN  
Het onderzoek waarvan de resultaten in dit rapport zijn verwerkt heeft vier doelen:  

 

1. Criteriumgerichte evaluatie: Inzicht geven in de voortgang en de ontwikkeling van de MDT-

trajecten op basis van vooraf gestelde doelen (kwantitatief) 

2. Ontwikkelingsgerichte evaluatie gericht op de individuen (deelnemers): Inzicht in de 

leeropbrengsten van de deelnemers (kwalitatief).  

3. Ontwikkelingsgerichte evaluatie gericht op het collectief (stakeholders en processen): Inzicht in 

wat wel en wat niet heeft gewerkt. Lessons learned die meegenomen kunnen worden richting 

toekomstige projecten (kwalitatief) 

4. Evaluatie van emergentie: Inzicht geven in onbedoelde positieve en negatieve effecten  

 

Bij de opzet van deze monitoring is gebruik gemaakt van het hybride impactmodel van Beenen (2019)1. 

 

 
Figuur 1: Hybride Impactmodel (Beenen, 2019) 

 

1.2. CRITERIUM GERICHTE EVALUATIE 
Dit onderdeel van de monitoring bevat vooral de kwantitatieve opbrengst van het project MDT. Is het 

doel om voor 150 Drentse jongeren een match te maken en tijdens of na een opleiding vrijwilligerswerk 

te laten verrichten, behaald? Hoe zag de populatie er uit? Waar kwamen de deelnemers vandaan? 

Hoeveel jongeren hebben deelgenomen? Wat was de aard van de werkzaamheden en cursussen? Deze 

resultaten zijn op basis van de algemene gegevens die bekend waren bij SportDrenthe in kaart gebracht 

aangevuld met een interview met de projectleider.  

 

 
1 https://cop4hl.eu/wp-content/uploads/2020/07/COP4HL-Groningen_CaseStudyEuropapark.pdf  

https://cop4hl.eu/wp-content/uploads/2020/07/COP4HL-Groningen_CaseStudyEuropapark.pdf
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1.3. ONTWIKKELINGSGERICHTE EVALUATIE EN EVALUATIE VAN EMERGENTIE 
De ontwikkelingsgerichte evaluatie en de evaluatie van emergentie betreft het kwalitatieve deel van de 

monitoring waarbij enerzijds inzicht wordt geven in wat de opbrengsten van het project zijn voor de 

deelnemers en anderzijds inzicht wordt verkregen in de lessons learned bij de betrokken stakeholders. Op 

basis van de eerder genoemde doelstellingen zijn vier evaluatievensters ontwikkeld.  

 

 

Interviews met stakeholders 

Om deze evaluatie uit te voeren is gebruik gemaakt van interviews met stakeholders. Hierbij zijn zowel 

betrokken stakeholders (projectleider, clubs) als ook een beoogde stakeholder die uiteindelijk niet heeft 

geparticipeerd meegenomen. Dit om inzicht te krijgen in de belemmerende of stimulerende factoren.  

 

Focusgroepen met jongeren 

Bij de evaluatie van de opbrengsten voor de jongeren is gebruikt gemaakt van focusgroepen. 

Voorafgaand aan de focusgroepen met de deelnemers zijn aan de hand van een workshop met 3e jaars 

studenten van de minor Sport & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen de dominante 

ontwerpeisen vastgesteld om de deelnemers actief te laten participeren. In deze minor participeren 

studenten vanuit de opleidingen Sportkunde, ALO, PABO, Pedagogiek, Social Work, Facilitymanagement, 

Fysiotherapie, Rechten, Leisure Management en Creative Business. Er is voor gekozen om deze workshop 

met studenten te doen omdat deze doelgroep qua leeftijd en toekomstig beroepsperspectief dichtbij de 

doelgroep van het MDT traject staat. 

 

Tijdens de workshop met studenten kwamen de volgende aspecten naar voren: 

• Live verdient voorkeur boven online 

• Maak het actief (staan/lopen i.p.v. zitten) 

• Maak gebruik van activerende didactische werkvorm (over de streep!) 

• Werken met maximaal 3 á 4-tallen 

• Liever een begeleider teveel dan te weinig 

• Denk aan laag geletterdheid 

• Begeleiding on the task wanneer nodig 

 
Ontwikkelingsgerichte evaluatie Evaluatie van emergentie 

Eindgebruiker:  

- Jongere  

- Welke ervaringen heb je opgedaan 

tijdens het scholingstraject? 

- Waren er kritische succes en/of 

faalfactoren die het proces 

versterkten of verstoorden? 

- Wat zijn de (leer)opbrengsten? 

- Zijn er ook 

onbedoelde 

bijeffecten te 

noemen? 

Stakeholders: 

- Sport Drenthe 

(opdrachtgever) 

- Maatschappelijke 

organisaties (clubs, 

toeleveranciers, 

etc.( 

- Hoe goed is de voorgenomen rol uit 

de verf gekomen? 

- Wat maakte dat die rol goed of 

minder goed uit de verf kwam? 

- Zijn er ook 

onbedoelde 

bijeffecten te 

noemen? 

Tabel 1: Vier evaluatievensters voor ontwikkelingsgerichte evaluatie en evaluatie van emergentie 



 

5 

 

 

 

• Minimaal 2 begeleiders per 12 deelnemers 

• Maak er een dialogisch proces van 

• Probeer door te vragen 

• Hanteer de richtlijnen van de RIVM 

 

1.4. INSTRUMENTARIUM 
Op basis van deskresearch, de input van studenten en de evaluatievensters zijn er topiclijsten ontwikkeld 

en is er voor gekozen om zowel tijdens de interviews met de stakeholders als de focusgroepen met de 

jongeren gebruik te maken van een hybride vorm van de tijdlijnmethode2 en de customer journey3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van het raamwerk zijn er topiclijsten ontwikkeld voor de focusgroepen met de jongeren en de 

interviews met stakeholders.  

 

 
2 https://www.allesoversport.nl/artikel/netwerk-bouwen-4-instrumenten-voor-goede-samenwerking/tijdlijnmethode  
3 https://www.think-online.nl/marketing/customer-journey  

Momenten met positieve invloed 

Momenten met negatieve invloed 

Initiatief Intake Cursus Stage/ werkzaamheden Diploma Impact 

Figuur 2: Raamwerk interviews en focusgroepen MDT 

https://www.allesoversport.nl/artikel/netwerk-bouwen-4-instrumenten-voor-goede-samenwerking/tijdlijnmethode
https://www.think-online.nl/marketing/customer-journey
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Figuur 3: Topiclijst jongeren 

 

 
Figuur 4: Topiclijst maatschappelijke organisaties 
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2. MDT DRENTHE IN GETALLEN 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de criterium gerichte evaluatie (kwantitatief) weergegeven.  

Demografische gegevens 

Op peildatum 20 juli 2021 hebben 131 Drentse jongeren zich aangemeld bij MDT. Van deze 131 jongeren 

was 64,9% vrouw en 35,1% man. Dat bijna tweederde van de deelnemende jongeren vrouw was, kan 

verklaard worden door het grote aandeel deelnemers bij gymnastiekverenigingen en korfbal.  

 

 

Figuur 5: Geslacht (n=131) 

De gemiddelde leeftijd van de deelnemende jongeren was 20,1 jaar. Daarnaast was de jongste deelnemer  

14 en de oudste 34 jaar.  

 

Figuur 6: Geboortejaar in absolute aantallen (n=131) 
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Figuur 7: Geografische spreiding deelnemende jongeren 

 

In figuur 7 wordt de geografische spreiding van de deelnemers getoond. De geografische spreiding van de 

deelnemende sportaanbieders is vergelijkbaar omdat veel van de deelnemers het traject in de eigen 

woonplaats hebben gevolgd. De meeste deelnemers komen uit de omgeving van de grotere plaatsen 

Meppel, Hoogeveen, Emmen en Assen. De deelnemers komen nagenoeg uit alle Drenthe gemeenten, 

met uitzondering van de gemeenten Borger-Odoorn en Westerveld. In deze gemeenten zijn geen 

jongeren bereikt. 

Achtergronden jongeren 

De achtergronden zijn niet van alle jongeren beschikbaar. Deze gegevens zijn veelal alleen bekend 

wanneer de cursus reeds heeft plaatsgevonden en/of er een declaratie voor vrijwilligersvergoeding is 

ingediend. Door de Covid-19 beperkingen zijn veel cursussen uitgesteld. In een aantal gevallen hebben de 

jongeren ondanks dat de cursus is uitgesteld al wel werkzaamheden bij de sportaanbieder uitgevoerd of 

interne begeleiding ontvangen. In tabel 2 worden de verschillende doelgroepen waar de jongeren door 

SportDrenthe bij de intake zijn ingedeeld, weergegeven.  

 

 

 

 

 

 = 1-2 deelnemers 
 = 3-10 deelnemers 
 = 10-20 deelnemers 
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Benaming van de doelgroep Aantal  

Werkende jongere 42 

Zonder startkwalificatie/ baan 22 

Anders kwetsbare jongere 25 

Minder of niet maatschappelijk betrokken jongere 18 

Jongere tussenjaar 9 

Jongere in armoede 2 

Minder of moeilijk toegankelijke jongere 1 

Arbeidsbeperking (Wajong) 3 

Vervelende thuissituatie 1 

Vroegtijdige schoolverlater 3 

Re-integratie 1 

Statushouder 3 

Onbekend 1 

Totaal 131103 

Tabel 2: Doelgroep (n=131 waarbij de deelnemer zelf de categorie in kon vullen) 

De doelgroepen zoals deze zijn onderscheiden door SportDrenthe waren niet geheel eenduidig. Wanneer 

valt een jongeren wel of niet binnen de doelgroep? Deze vraag bleek niet eenvoudig te beantwoorden. 

De mate waarin een jongere zelf of de sportaanbieder de jongere als kwetsbaar aanmerkten, blijkt 

leidend te zijn geweest. Daarbij moet opgemerkt worden dat in de Covid-19 periode meer jongeren 

zichzelf als kwetsbaar beschouwden omdat in deze periode veel sociale activiteiten, fysiek onderwijs, 

sportactiviteiten en in sommige gevallen bijbaantjes door de lockdown niet door konden gaan.  

 

Deelnemende sportaanbieders 

Het overgrote deel van de jongeren (79 %) heeft een traject bij een sportvereniging doorlopen. In figuur 8 

en tabel 3 wordt de verdeling over de sportaanbieders getoond. 

 

 
Figuur 8: Sportaanbieders (n=131) 

4% 10%

2%

79%

5%

Sportaanbieders

Stichting Sportaccommodatie Sportschool Sportvereniging Zwembad
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Opvallend is dat er een aantal verenigingen zijn waar veel jongeren het MDT traject hebben doorlopen. 
Binnen deze clubs werd door het bestuur of een vrijwilliger een actieve rol vervuld.  
 

Organisatie Type sportaanbieder Aantal deelnemers 

DOS’46 Sportvereniging 29 

VV Actief Sportvereniging 13 

Olympia Hoogeveen Sportvereniging 12 

Sportcafé de Twee Gezusters Sportaccommodatie 8 

VV Dalen Sportvereniging 6 

Drenthina Sportvereniging 4 

Noaberschap United Maatschappelijke stichting 4 

Omnigym Assen Sportvereniging 4 

Zwembad Zweeloo Zwembad 4 

TurnGroepNoord Vries Sportvereniging 4 

Trampoline Vereniging Actief Sportvereniging 4 

Topsportcentrum Ezinge Sportaccommodatie 4 

FC Meppel gymnastiek Sportvereniging 4 

VKW Westerbork Sportvereniging 3 

DOL Olympia Sportvereniging 3 

Zwembad de Wieken Zwembad 3 

Statera gym Sportvereniging 3 

Pencak Silat PA Emmen Sportschool 2 

Omnigym Assen Sportvereniging 2 

ZC Polaris Klazienaveen Sportvereniging 2 

Beatrix de Krim Sportvereniging 2 

GTV Emmen Sportvereniging 1 

GV TIOS Erica Sportvereniging 1 

LT Compas Sportvereniging 1 

Sporthal de Marke Sportaccommodatie 1 

Gym4all Sportvereniging 1 

KNGU gym Wijster Sportvereniging  1 

Voetbalclubs Hoogeveen Sportvereniging 1 

Stichting Sport en beweeg Maatschappelijke stichting 1 

Volleybalvereniging ROVOC Sportvereniging 1 

RSG Zuidlaren Sportvereniging 1 

Sport & welness center Assen  Sportschool 1 

Totaal  131 
Tabel 3: Deelnemende organisaties en type sportaanbieders 

Van de 131 deelnemende jongeren, hebben 90 jongeren op peildatum 20 juli 2021 het traject volledig 

afgerond. In verband met uitgestelde cursussen zal een deel van de jongeren het traject later afronden. 5 

jongeren zijn tussentijds gestopt. Redenen daarvan zijn onbekend. 

 

Cursussen 

In tabel 4 staat weergegeven welke cursussen de deelnemende jongeren hebben gevolgd. De opleiding 

assistent gym niveau 2 is daarbij het vaakst gevolgd (26 jongeren). Ook de AED-cursus (18 jongeren) en de 

interne voetbaltrainer opleiding (10 jongeren) is vaak gevolgd.  
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Cursus X aantal deelnemers 

Opleiding assistent gym niveau 2 26 

AED-cursus 18 

Interne voetbaltrainer opleiding 10 

Korfbaltrainer 2 9 

Toezicht en reddend zwemmen 8 

Cursus HACCP 7 

EHBO 7 

‘via school’ 7 

UEFA C 5 

KNGU het jonge kind leider 3 4 

KSS2 4 

‘Start 2 move’ 4 

Gymnastiek assistent leider niveau 1 3 

KNGU springenleider niveau 3 3 

‘De video makers’ 2 

Jeugdscheidsrechter 2 

Trainersdiploma KNGU 1 

UEFA B 1 

KNVB G-trainer 1 

Hersteltrainer 1 

Interne scheidsrechter opleiding 1 

Oldstars voetbaltrainer 1 

Media en communicatie 1 

Tennisleraar 3 1 

Communicatie manager 1 

Cursus Nederlandse taal 1 

Korfbaltrainer 3 1 

Nijntje beweegdiploma 1 

Totaal 131 
Tabel 4: Cursussen deelnemende jongeren (n=131) 

Van de gevolgde cursussen valt bijna 2/3 deel in de categorie sporttechnisch (64%). Hieronder vallen de 

cursussen gericht op het worden van trainer, assistent en instructeur.  19% van de deelnemende 

jongeren heeft een cursus gevolgd op het gebied van zorg (AED of EHBO). In figuur 9 worden de overige 

type cursussen weergegeven. 

 
Figuur 9: Type cursussen (n=131) 
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Media/ communicatie

Onbekend
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Algemeen 

Het beoogde doel van 150 Drentse jongeren is niet geheel behaald. Daarbij moet opgemerkt worden dat 

deze analyse is opgemaakt op 20 juli en de periode waarin de jongeren zich konden aanmelden op dat 

moment nog liep. Daarnaast spelen de Covid-19 maatregelen een grote rol. Gedurende een lange periode 

waren sportverenigingen/sportaanbieders (deels) gesloten en gingen cursussen niet door. Dit heeft 

invloed gehad op het aantal jongeren wat actief was bij de sportaanbieders en de mogelijkheden die er 

waren om begeleiding te ontvangen of een cursus te volgen. 
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3. DE OPBRENGSTEN VAN MDT IN DRENTHE 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de ontwikkelingsgerichte evaluatie en de evaluatie van 
emergentie weergegeven.  
 

3.1. OPBRENGSTEN VOOR DE JONGEREN 
Om inzichtelijk te krijgen wat de opbrengst van de MDT trajecten waren voor de deelnemende jongeren, 

zijn focusgroepen georganiseerd. Beoogd was om dit op verschillende locaties in de provincie Drenthe te 

organiseren omdat daarmee de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk zou zijn. Helaas waren door 

de Covid-19 maatregelen er beperkte mogelijkheden om de focusgroepen fysiek op locatie te houden. 

Hierdoor is het aantal focusgroepen beperkt gebleven tot 2. Omdat uit de workshop met studenten bleek 

dat fysiek contact een voorwaarde is voor een goede focusgroep en niet alle jongeren toegang hebben 

tot online mogelijkheden en daardoor de drempel te groot zou worden, is er voor gekozen geen online 

focusgroep te organiseren.  

Er hebben 16 jongeren deelgenomen aan de focusgroepen die 65 geeltjes met uitspraken hebben 

achtergelaten op de tijdlijn. 

Type sportaanbieder Aantal jongeren Achtergrond jongeren 

Sportvereniging 12 • 6 middelbare scholieren 

• 4 MBO Sport & Bewegen 

• 2 statushouders van 14 jaar 

Maatschappelijke stichting 3 • 1 MBO afgerond 

• 1 HBO afgerond 

• 1 statushouder van 24 jaar 

Zwembad 1 • MBO afgerond 

Tabel 5: Deelnemers focusgroepen 

Aan de hand van het raamwerk (zie Figuur 2: Raamwerk interviews en focusgroepen MDT, paragraaf 1.4) 

zijn de opbrengsten voor de deelnemende jongeren in kaart gebracht. 

De voorbereiding (initiatief & intake) 

De aanloopfase naar deelname aan een MDT traject is bij de verschillende jongeren verschillend 

verlopen. Bij de ene jongere was er een trainer of bestuurslid die ze gemotiveerd heeft om deel te 

nemen, bij de ander kwam het initiatief vanuit de gemeente of vanuit hunzelf. Wat als positief werd 

ervaren was de snelheid en het enthousiasme waarmee de jongeren werden ontvangen. Er werd snel 

gehandeld door de betrokkenen. In figuur 10 worden enkele uitspraken van de jongeren getoond. 
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De uitvoering (cursus & stage/werkzaamheden) 

De uitvoeringsfase waarbij de deelnemende jongeren een cursus volgen en (stage)werkzaamheden 

verrichten bij de sportaanbieders, is door de jongeren positief ervaren. De sociale component lijkt daarbij 

een rol te hebben gespeeld. De positieve zaken die jongeren noemen, hebben vaak ook te maken met 

maatwerk en goede begeleiding. Tegelijkertijd zijn het missen van maatwerk en goede begeleiding ook 

zaken die ze noemen als verbeterpunten. Het lijkt erop dat Covid-19 voor de meeste deelnemers geen 

dominante rol heeft gespeeld tijdens de uitvoeringsfase. Deels heeft dit te maken met het feit dat de 

deelnemers aan de focusgroepen veelal de cursus hebben kunnen volgen en/of (stage)werkzaamheden 

hebben kunnen uitvoeren. Er is ook een grote groep deelnemende jongeren waarbij de cursus (nog) niet 

heeft kunnen plaatsvinden. Deze groep zal meer invloed van Covid-19 hebben ervaren. In figuur 11 

worden enkele uitspraken van deelnemende jongeren weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Opbrengsten deelnemende jongeren voorbereidingsfase 

Momenten met positieve invloed 
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“Aanmelding 
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eerste dag na 
mijn training 
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“Ik wilde trainer 
worden. Ik heb 
gevraagd. Ik 
mocht snel 
beginnen” 

 

“In samenspraak met 
mijn leidinggevende tot 
stand gekomen” 

 

“Ik had een 
stage nodig 
voor mijn 
opleiding. Direct 
nadat ik gebeld 
had kon ik 
beginnen” 

 
“Ik heb gevraagd 
om trainer te 
worden. Ik mocht 
snel beginnen” 

 

“Kwestie van cursus 
kiezen die bij mij 
past” 

 

“Korte 
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de 
organisatie 
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Initiatief Intake 

Voorbereiding 
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Resultaat (diploma & impact) 

Bij het resultaat werden zowel leeropbrengsten als het behalen van een diploma en het uitbreiden van 
het CV genoemd. Wel vinden de jongeren het lastig om aan te geven wat de impact van het MDT traject 
op hun persoon is geweest. Omdat veel trajecten zijn vertraagd was voor veel jongeren het afronden van 
de cursus nog maar kort geleden of zaten ze nog midden in het proces. Om meer zicht te krijgen op de 
impact lijkt het dan ook wenselijk om daar op een later moment nog eens naar te vragen. In figuur 12 
worden enkele uitspraken van jongeren weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11: Opbrengsten deelnemende jongeren in uitvoeringsfase 

Momenten met positieve invloed 

Momenten met negatieve invloed 

“Ik leer 
Nederland 
taal maar ik 
moet praat 
Nederland 
met mensen. 
Ik vind praat 
Nederland 
beetje 
goed.” 

 

“Ik heb 
nieuwsbrieven en 
social media 
rechtstreeks in de 
praktijk kunnen 
oefenen” 

 

“Ik vind het leuk 
om kinderen 
beter te maken” 

 

“Ook bij kritiek werd ik 
positief gecoached” 

 

“Terwijl ik leer 
krijg ik ook nog 
eens een 
vergoeding” 

 

“De gezelligheid 
onderling en met 
de kinderen” 

 

“Ik heb stage bij FC Emmen Ik 
ben blij want ik heb een cursus 
met Jos. Ik leerzaam” 
” 

“Cursus 
was een 
verdieping 
slag op 
huidige 
kennis” 

 

“Hoe je het snelste 
een oefening kan 

omzetten naar een 
volgende oefening, 
dat heb ik gemist” 

 

Cursus (stage)werkzaamheden 

Uitvoering 

“Ik heb 
geen tips” 

“Cursus 
ging soms 
te ver de 

theorie in” 
 

“Betere begeleiding 
als kinderen niet 

bezig zijn met 
voetballen. Daar had 

ik meer over willen 
leren” 

 

“Soms iets meer 
begeleiding van de 

hoofdtrainers 
“verwacht 

 

“De teams die 
ik moest 

begeleiden 
waren slecht 
ingedeeld” 

 



 

16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. OPBRENGSTEN VOOR DE STAKEHOLDERS 
Om de opbrengsten voor de stakeholders in kaart te brengen hebben 5 diepte-interviews plaatsgevonden 

met de in tabel 6 genoemde organisaties. In verband met de Covid-19 maatregelen hebben deze 

gesprekken online plaatsgevonden via MS teams. De gesprekken hebben plaatsgevonden aan de hand 

van het raamwerk (zie Figuur 2: Raamwerk interviews en focusgroepen MDT, paragraaf 1.4). 

Naam organisatie Type organisatie Betrokkenheid bij het MDT project 

DOS’46 Sportvereniging Begeleiding 29 jongeren 

Sportcafé De Twee Gezusters Sportaccommodatie Begeleiding 8 jongeren 

Noaberschap United/ FC Emmen Maatschappelijke stichting Begeleiding 4 jongeren 

SportDrenthe Sportservice Organisatie Projectleider 

Leger des Heils Welzijnsorganisatie Niet geparticipeerd in project 

Tabel 6: Lijst met geïnterviewden 

 

 

Figuur 12: Opbrengsten deelnemende jongeren op resultaat 

Momenten met positieve invloed 

Momenten met negatieve invloed 

“Dat ik al 
vier jaar 
training geef 
en nu grote 
verandering 
zie” 

 

“Het geld is ook 
wel fijn om te 
krijgen” 

 

“Terwijl ik leer 
krijg ik ook nog 
eens een 
vergoeding” 

 

“Leren om met jonge 
kinderen om te gaan” 

 

“Dichtbij huis 
stage uren 
maken” 

 

“Verbreding van 
CV” 

 
“Het is altijd 
gezellig” 

 

“Inmiddels 
diploma 
gehaald” 

 

Diploma/ certificaat Impact 

Resultaat 

“Vertraging 
door Corona” 

 

“Van C4 naar C1” 
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De initiatieffase 

In de aanloopfase naar deelname aan het MDT traject werd het als positief ervaren dat er een combinatie 
werd gemaakt van diverse cursussen en de toepasbaarheid in de praktijk. Een aantal van de betrokken 
organisaties was al partner van SportDrenthe of had al eerder met SportDrenthe contact gehad waardoor 
de lijntjes kort waren. Het MDT traject bood de betrokken organisaties financieel extra ruimte voor 
professionalisering en het aantrekken van betaalde trainers. Dit was voor veel organisaties een 
belangrijke motivatie om aan te sluiten bij het initiatief van SportDrenthe.  
 
“De missie, visie en doelstellingen van onze organisatie sluiten goed aan op de bedoeling van het MDT 
project. Daarom hebben we besloten een bijdrage te leveren aan dit project” (Noaberschap United) 
 
De veronderstelde samenwerking waar het sociale domein de jongeren uit een achterstandsituatie 
zouden ‘leveren’ en de sportconsulenten van de desbetreffende gemeentes een bemiddelende rol  
zouden spelen in de plaatsing bij een lokale sportvereniging/sportaanbieder, kwam niet van de grond. 
 
“Doordat er geen budget voor begeleiding van de kwetsbare jongeren was opgenomen, was het 
eigenaarschap vanuit het sociale domein en de Drentse gemeenten (buurtsportcoach) mager. Het project 
liep daardoor, samen met 2 Corona-lockdowns, heel veel vertraging op” (SportDrenthe) 
 
Welzijnsorganisatie Leger des Heils, die in nauw contact staan met kwetsbare jongeren, hebben niet 
geparticipeerd in het project. Ze geven aan dat ze het initiatief sympathiek vinden maar benadrukken dat 
het begrip ‘kwetsbare jongeren’ een heel breed begrip is. Binnen de groep ‘kwetsbare jongeren’ vallen 
veel verschillende type jongeren te onderscheiden. De doelgroep die Leger des Heils bedient, staan nog 
te ver af van de samenleving om op een goede manier een rol te kunnen vervullen binnen een 
sportaanbieder. Het ontbreekt deze doelgroep aan sociale competenties om binnen de context van een 
sportaanbieder te kunnen functioneren. Daarnaast werd benadrukt dat een sportvereniging een hechte 
cultuur kent waar veel onderlinge verbondenheid heerst waar het voor het buitenstaander soms lastig is 
om je thuis te voelen. Ook worden kwetsbare jongeren in een sportcontext geconfronteerd met fitte, 
sportieve mensen. Iets wat ze zelf niet altijd zijn.  
 
“Onze jongeren zijn natuurlijk ook niet gezond. En sport staat natuurlijk wel voor gezond leven en dat is 
best confronterend voor ze. Sommige hebben bijvoorbeeld geen tanden meer in de mond of verrotte 
tanden. Sportief, dynamisch en fit zijn, dat is niemand van ze en dat is confronterend” (Leger des Heils) 
 
Ondanks alle tegenslagen zijn er toch veel jongeren bereikt door een wervingscampagne richting 
sportverenigingen. Hierbij is cruciaal gebleken dat de sportaanbieder meerwaarde moet zien voor de 
eigen organisatie naast dat het maatschappelijk een bijdrage levert.  
 
“Door het aanschrijven van sleutelfiguren binnen de club, gebruik van social media en mond tot mond-
reclame zijn veel clubs en daarna de jongeren benaderd. De communicatie met sportclubs verliep over het 
algemeen stroef en traag. Normaal gesproken lopen de contacten via de buurtsportcoach die in de 
desbetreffende gemeente actief is. Vooral doordat een aantal clubs het eigen belang van meer geschoold 
kader al snel onderkenden zijn nu de veronderstelde aantallen bijna gehaald” (SportDrenthe) 
 
Wel wordt de suggestie gedaan om in een volgend project dichter naar de doelgroep te bewegen en de 
sportaanbieders minder als vertrekpunt te nemen.  
 
“In de toekomst de vraag neerleggen bij de doelgroep in plaats van direct bij organisaties. Starten bij de 
doelgroep”.(Noaberschap United) 
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“Zoek de verbinding met de gemeenten en jobcoaches. Deze zorgen voor de uitkering en dit geeft een 
extrinsieke prikkel voor potentiële deelnemers om de stap te maken. Ook scholen hebben zicht op jongeren 
die zijn afgehaakt of dreigen af te haken” (Leger des Heils) 
 
De intake 

De ervaringen met de intake waren heel wisselend. De ene geïnterviewde geeft aan dat het papierwerk 
en de administratie heel erg meeviel, de ander geeft aan dat de MDT aanvragen gepaard gingen met veel 
administratieve handelingen. Daarbij valt een verschil waar te nemen tussen maatschappelijke 
organisaties met betaalde krachten en de ervaring van sportverenigingen. De bestuurders van 
sportverenigingen ervaarden de intake en de administratie als een grotere last, zeker wanneer het aantal 
deelnemende jongeren binnen de vereniging groot was. Wel wordt aangegeven dat hulp van 
SportDrenthe is ontvangen voor het kwalificeren van de deelnemers voor deelname aan het traject. 
 
“De MDT-aanvragen gingen gepaard met een veelheid aan administratieve handelingen. Zeker toen 
tussentijds er een nieuwe procedure werd gehanteerd met een nieuw aanvraagformulier. Ik heb veel 
ouders aan de lijn gehad of de extra inkomsten nog invloed hadden op de belastingopgave (DOS ’46)” 
 
“Houd het laagdrempelig, ook de aanvraag. Veel van de betrokken partijen doen vanuit een 
vrijwilligersfunctie mee”. (Sportcafé de Twee Gezusters) 
 
De cursus 

De volledige vrijheid in de keuze van de cursussen wordt als zeer positief ervaren door de 
geïnterviewden. De meeste geïnterviewden hadden zelf een goed beeld van de cursussen die door de 
sportbonden worden aangeboden. Ze hebben hiervoor geen overzicht ontvangen maar hebben hier ook 
niet om gevraagd. Wel kunnen daardoor mogelijk interessante cursussen over het hoofd worden gezien. 
De meeste geïnterviewden hebben de deelnemende jongeren een locatie/ werkplek kunnen aanbieden 
om aan de cursus te kunnen werken. Dat werd niet alleen als heel prettig ervaren door de jongeren maar 
bleek bij sommige jongeren ook cruciaal om het te laten slagen.  
 
“Ik heb gewoon gezegd ‘je gaat hier zitten, we gaan aan de slag’. Dit vonden ze zelf ook fijn. We hebben 
gewoon een avond afgesproken. Een aantal kun je laten en een aantal moet je bij het handje meenemen, 
anders gaan ze het niet doen”. (Sportcafé De Twee Gezusters) 
 
Helaas is een groot aantal cursussen door Covid-19 uitgesteld, een aantal zijn toch online doorgegaan. Dit 
maakt dat sommige jongeren gestart zijn met hun werkzaamheden voordat ze de cursus konden volgen. 
In die gevallen was de volgorde eigenlijk andersom waardoor soms meer begeleiding vanuit de 
sportaanbieder nodig was.  
 
De (stage)werkzaamheden 

Het direct kunnen toepassen van ervaringen uit de cursus in een praktijksituatie wordt positief ervaren. 
Daarnaast konden de jongeren in de Covid-19 tijd extra alternatieve (online) trainingsmomenten 
aanbieden en onderlinge toernooien organiseren.  
 
“Door de aanwezigheid van de jongeren konden we in corona tijd alternatieve (online) trainingsmomenten 
en onderlinge toernooitjes binnen de club aanbieden” (DOS ’46). 
 
Het bieden van een aantrekkelijke leer- en werkomgeving werd door een aantal geïnterviewden als extra 
motivatie gezien voor de jongeren. 
 
“De professionele uitstraling van ons stadion werkte positief op de motivatie van onze deelnemers” 
(Noaberschap United)  
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Het begeleiden van kwetsbare jongeren in hun werkzaamheden vraagt wel om goede begeleiders. In een 
aantal gevallen waren dit professionals die door hun achtergrond daar goed toe in staat waren of waren 
het vrijwilligers die beroepsmatig affiniteit hadden met de doelgroep. Dat gold niet voor iedereen en 
soms vroeg het ook om uitleg richting klanten of leden als een jongere afwijkend gedrag vertoond. Er 
werd aangegeven dat er geen ondersteuning is ontvangen voor het vormgeven van een stagetraject of 
het bieden van de juiste begeleiding voor deze doelgroep.  
 
“Je moet dan soms als vrijwilliger iemand begeleiden die normaal door mensen met een diploma begeleid 
worden dus dat is wel lastig. In de toekomst zou het mooi zijn als mensen van maatschappelijk aansluiten 
voor ondersteuning. Iemand bij wie je terecht kan om advies te vragen” (Sportcafé de Twee Gezusters)  
 
Het diploma 

Bij een aantal geïnterviewden waren de jongeren op het moment van interviewen in de laatste fase van 
hun traject en moest het diploma nog behaald worden. In veel gevallen was het traject vertraagd door 
Covid-19. Bij een aantal geïnterviewden hadden alle deelnemers het traject met een diploma afgerond.  
 
Impact 

Over het algemeen hebben de geïnterviewden het gevoel een positieve bijdrage te hebben kunnen 
leveren aan de leerervaring en het sociale netwerk van de jongeren. Wat ook meespeelt is dat ze 
jongeren in tijdens van een eenzame Covid-19 periode een nuttige tijdsbesteding hebben kunnen bieden. 
Daarnaast geven de geïnterviewden aan dat de jongeren een positieve bijdrage hebben geleverd aan het 
‘draaiend’ houden van de organisatie, ook in Covid-19 tijd. Deelname aan MDT zorgde voor een aantal 
ook voor reflectie op de normale gang van zaken.  
 
“Maar eigenlijk is het zo goed bevallen dat ik de toegevoegde waarde ervan heb gezien dat ik eigenlijk 
gewoon budget vrij wil maken zodat ze die vrijwilligersvergoeding kunnen blijven behouden en bij ons 
betrokken blijven als vrijwilliger of in een andere hoedanigheid. Maar dat ik ze betrokken wil houden zeg 
maar dat is wel zeker”. (Noaberschap United) 
 
‘Ik zou de volgende keer zeker weer meedoen!’ (Sportcafé de Twee Gezusters) 
 
“Ik heb MDT meer gezien als zijnde een aanjaagbudget om iemand in te laten stappen en zichzelf in de 
basis te laten ontwikkelen waarbij ik mezelf verantwoordelijk voel voor de verdere ontwikkeling en de 
volgende stappen. Als het voor ons toegevoegde waarde heeft gehad in de afgelopen werkzaamheden die 
ze hebben gedaan dan verwacht ik dat dat in de toekomst alleen maar beter wordt. Dan hoeft het voor 
ons geen vraag te zijn of we hiermee doorgaan en dan mag het best wel budget kosten vind ik”. 
(Noaberschap United) 
 
Wel maakt ook iemand de kanttekening dat ze op zakelijk gebied eigenlijk het meest aan de deelnemers 
gehad heeft die het minst in het traject thuishoorden omdat ze het minst kwetsbaar waren.   
 
“Vanuit een zakelijk oogpunt pak je degene waar je het meeste aan hebt, laat ik het zo zeggen. En kijk je 
het aan vanuit maatschappelijk oogpunt dan denk je andersom” (Sportcafé De Twee Gezusters) 
 
Ook worden er opmerkingen gemaakt over de nazorg. Hoe kan je verder gaan na het MDT traject met de 
deelnemende jongeren, ook als de vergoeding wegvalt. Hier is geen begeleiding op geboden.   
 
“Ik ben benieuwd of verenigingen die hier aan meewerken daar ook op dezelfde manier in zitten zoals ik 
dat doe en dit beschouwen als aanjaagbudget. Dat ze niet, na de looptijd van MDT, dat het dan stopt”. 
(Noaberschap United) 
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3.3. EMERGENTE OPBRENGSTEN 
Uit de interviews blijkt dat er ook opbrengsten van het MDT traject zijn die vooraf niet voorzien waren. 

Covid-19 speelde daarin een belangrijke rol. Omdat de jongeren binnen de sportverenigingen actief 

waren konden alternatieve trainingen worden aangeboden aan de leden en hadden deze jongeren 

tegelijkertijd een uitdagende leeromgeving.  

“De jongeren hebben extra uitdaging in coronatijd gekregen door alternatieve (online) trainingsmomenten 

en onderlinge toernooitjes binnen de club aan te bieden” (DOS ’46). 

“Door het wegvallen van de competitie en het sluiten van het clubhuis (dubbele lockdown) werd het 

scholen van trainers niet als zinvol ervaren. Door MDT werden we extra aangespoord om de trainingen in 

aangepaste vorm wel door te laten gaan. Want de jeugd moest tenslotte wel de uren maken, zeker nu er 

ook een vergoeding aan zit” (DOS ’46) 

Het begeleiden van jongeren in een MDT traject zorgde (i.c.m. Covid-19) voor een reflectie op de normale 

gang van zaken. Veiligheid, wijze van trainen en het aanbod aan leden zijn daardoor weer meer 

onderwerp van gesprek geworden.  

Daarnaast heeft het MDT traject de betrokkenen inzicht gegeven dat betere afstemming met lokale 

partners nodig is om kwetsbare jongeren te werven en te begeleiden naar scholing en stage binnen een 

sportvereniging of sportaanbieder. Dat gedurende het traject ook jongeren zijn toegelaten tot het MDT 

traject die van oorsprong wellicht minder kwetsbaar zijn maar dit door de Covid-19 situatie wel werden, 

zorgde voor diversiteit in groepen jongeren. Deze diversiteit bleek behulpzaam te zijn omdat jongeren 

elkaar op die manier ook konden ondersteunen.  

“Aan de andere kant vond ik het mooi om de combinatie te maken met iemand die echt bij het traject 
hoort, die te koppelen aan iemand die wat verder was. Ik denk dat dat een meerwaarde is geweest bij 
ons.” (Sportcafé de Twee Gezusters) 
 
Tot slot gaven een aantal geïnterviewden aan dat mede door de Covid-19 situatie, de begeleiding van de 
jongeren en de online cursussen die de jongeren volgden er in communicatie veel ervaring is opgedaan 
met nieuwe online mogelijkheden.  
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4. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 
 
Doel van de monitoring is enerzijds om inzicht te geven in het proces en de resultaten die zijn behaald. 
Anderzijds heeft de monitoring ook als doel om lerend te zijn en ervaringen mee te kunnen nemen naar 
toekomstige initiatieven. Daarom worden in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen beschreven. 
 

4.1. CONCLUSIE 
Zowel de deelnemende jongeren als de betrokkenen kijken positief terug op het MDT project. Uiteraard 
heeft de Covid-19 situatie impact gehad, zowel op de mogelijkheden om jongeren te werven, jongeren te 
begeleiden als op het aanbod van cursussen. Het beoogde aantal van 150 jongeren was op peildatum 20 
juli nog niet bereikt (131 jongeren). Wel liep het project in juli en augustus nog door waarbij de 
verwachting is dat het beoogde aantal wel bereikt gaat worden. Waar oorspronkelijk het project zich 
richtte op kwetsbare jongeren is in de loop van de tijd het project open gezet voor een bredere groep 
jongeren die in Covid-19 tijd ook als kwetsbaar beschouwd kunnen worden. Hierdoor is een grotere 
groep jongeren bereikt. De vraag is echter of daarmee de beoogde doelstelling behaald is omdat veel van 
deze jongeren al betrokken waren bij de sportverenigingen/ sportaanbieders. Desalniettemin hebben 
zowel de deelnemende jongeren als de betrokkenen geleerd van de opgedane ervaringen. Uit deze 
leerervaringen zijn enkele aanbevelingen voort gekomen waar in toekomstige trajecten rekening mee 
gehouden kan worden. Deze aanbevelingen worden in paragraaf 4.2 uiteen gezet. 
 

4.2. AANBEVELINGEN 
Tijdens de interviews en de focusgroepen zijn door de respondenten enkele aanbevelingen gegeven die 
deels ook al bij de resultaten genoemd zijn maar in tabel 7 gebundeld uiteen gezet worden. 

Fase Advies 

Initiatief - Kwetsbare jongeren blijkt een containerbegrip te zijn. Maak 
onderscheid in verschillende soorten kwetsbaarheid (en hoe dat 
aangetoond wordt) en bepaal tot welke doelgroep je je richt. One 
size fits all gaat niet op voor deze doelgroep, maatwerk is nodig om 
tot een goede match te komen. 

- Wees bewust van het feit dat de context van een sportvereniging 
voor sommige kwetsbare doelgroepen confronterend en op sociaal 
vlak complex kan zijn. Sportverenigingen hebben een sterke cultuur 
en aansluiting vinden als een buitenstaander, zeker als deze 
kwetsbaar is, is niet eenvoudig. 

- Neem vooraf budget op voor de begeleiding van kwetsbare 
jongeren. Dit maakt het makkelijker om welzijnsorganisaties, 
gemeenten te laten aansluiten en verenigingen te ondersteunen bij 
de begeleiding. 

- Vind aansluiting bij de jongeren zelf in plaats van via de vereniging 
of sportaanbieder.  

- Goede afstemming tussen lokale aanbieders en zorgverleners is 
nodig om goede begeleiding te kunnen bieden. Een 
buurtsportcoach kan daarin een rol spelen. 

- Jongeren ervaren persoonlijke benadering als heel prettig. Inspireer 
verenigingsbestuurders, trainers, begeleiders om jongeren 
persoonlijk te benaderen om actief te worden en reageer 
enthousiast en adequaat als ze besluiten om actief te worden. 

- Maak inzichtelijk wat het de vereniging/sportaanbieder kan 
opleveren wanneer het investeert in MDT. Een bijdrage leveren aan 
de maatschappij is niet voldoende om in te stappen, er moet sprake 
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zijn van een win-win situatie om (vrijwilligers)organisaties te laten 
aansluiten. 

Intake - Veel sportorganisaties werken met vrijwilligers. Zorg voor een zo 
laag mogelijk administratieve druk. 

Cursus - Biedt een breed aanbod aan cursusmogelijkheden en biedt 
sportaanbieders en jongeren inzicht in het brede aanbod. 

- Een fysieke plek om aan de cursus te kunnen werken en waar nodig 
begeleiding te kunnen ontvangen werkt stimulerend voor jongeren. 

(stage)werkzaamheden - Biedt ondersteuning bij het begeleiden van kwetsbare jongeren, dit 
gaat niet vanzelf binnen vrijwilligersorganisaties. 

- Een aantrekkelijke leer- en werkomgeving heeft invloed op de 
motivatie van kwetsbare jongeren. 

- Jongeren kunnen elkaar ook goede ondersteuning bieden, een 
koppeling van een kwetsbare jongere met een minder kwetsbare 
jongere kan van meerwaarde zijn. 

- Een directe koppeling tussen een cursus en het direct in de praktijk 
kunnen brengen van de opgedane kennis is krachtig. 

Diploma - Een diploma of certificaat geeft jongeren een goed gevoel en heeft 
waarde voor hun CV. Voldoende aandacht hiervoor en een 
feestelijke afsluiting als het diploma is behaald is van grote waarde 
voor de jongeren.  

Impact - Biedt sportaanbieders nazorg om te zorgen dat ze een goed vervolg 
kunnen geven aan het MDT traject als de vergoeding vanuit het 
project wegvalt. 

- Jongeren kunnen pas enige tijd later aangeven wat de waarde van 
een MDT traject voor ze is geweest. Benader jongeren na enige tijd 
om de impact inzichtelijk te krijgen. 

Tabel 7: Aanbevelingen op basis van interviews en focusgroepen 
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