
MDT hoofdindicatoren 

Heeft (nieuwe) vaardigheden ontwikkeld tijdens MDT

2020

61%

2021 (Q1&Q2)

58%

Iets doen voor een ander

Talentontwikkeling
(Voorlopige streefwaarde ≥ 60%)

Iets doen voor een ander en/of samenleving

(Voorlopige streefwaarde ≥ 85%)

2020

86%

2021 (Q1&Q2)

94%

Vindt MDT leerzaam

2020

74%

2021 (Q1&Q2)

71%

Dankzij MDT vrijwilligerswerk gaan doen na hun MDT-ervaring

2020 (Q3&Q4)

19%

2021 (Q1&Q2)

16%

Note: de cijfers van 2020 voor de hoofdindicatoren zijn afkomstig uit de totaalrapportage van onderzoeksbureau Rebel 1



MDT hoofdindicatoren

Ontmoetingen
(Voorlopige streefwaarde ≥ 70%)

Heeft nieuwe mensen leren kennen met een andere achtergrond 

dan zijzelf door MDT

2020

67%

2021 (Q1&Q2)

62%

Heeft nieuwe mensen leren kennen door MDT

2020

77%

2021 (Q1&Q2)

74%

Note: de cijfers van 2020 voor de hoofdindicatoren zijn afkomstig uit de totaalrapportage van onderzoeksbureau Rebel 2
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Deze Facts & Figures geeft u inzicht in de algehele participatie-aantallen, de voortgang 

op de drie hoofddoelstellingen (iets doen voor een ander of de samenleving, 

talentontwikkeling en ontmoetingen) en de voortgang op enkele overige indicatoren.

Deze Facts & Figures biedt geen inzicht in:

• De verschillen tussen de voor- en nameting onder jongeren/deelnemers. Dit 

behoort tot de volgende tussenrapportage (eind 2021).

• Indicatoren waarvan verwacht wordt dat een mogelijke effect enkel over een 

langere periode ontstaan/aantoonbaar zijn. Deze indicatoren maken deel uit van het 

CBS-onderzoek waarin de nameting na 3 jaar plaatsvindt. 
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19 19,8 21,4 20,1 21,2

944

308
194

902

376

Vanaf begin

Vanaf het begin van MDT zijn er in totaal 163* MDT-projecten 

begonnen en zijn er in totaal circa 28.388* jongeren een MDT-

project gestart.

*Dit is exclusief de corona-rondes

De gemiddelde leeftijd van alle* jongeren is 20,3 jaar

Start -Q2 ‘19 Q3&4 ‘19 Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

In totaal zijn er circa 2.724* gastorganisaties betrokken 

(geweest) bij MDT-projecten 

Call 1 Call 2 Call 3 Call 4a Call 4b

Call 1: Alle projecten zijn afgerond

Call 2: 85% van de projecten zijn afgerond en 15% is actief bezig 

met jongeren 

Call 3: 25% van de projecten is aan het werven, 67% is actief bezig 

met jongeren en 8% is afgerond

Call 4a: 100% van de projecten is actief bezig met jongeren

Call 4b: 10% is aan het werven en 88% is actief bezig met jongeren 

en 2% is gestopt

*Mogelijke dubbelingen zijn niet volledig uit te sluiten

*met ‘alle’ wordt bedoeld alle metingen vanaf de start samengenomen.
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In totaal hebben 582 jongeren hun MDT-project binnen call 4b  

afgerond.

In totaal zijn 245 (8%) jongeren in call 4b vroegtijdig gestopt met 

hun MDT.

Call 4b

Er zitten in call 4b 50 MDT-projecten en binnen deze projecten 

zijn circa 3055 jongeren momenteel gestart. 

Redenen vroegtijdig stoppen

Deelnemer kwam niet meer opdagen: 20%
Deelnemer was niet voldoende betrokken bij ons project: 10%

Er was geen match met ons project: 10%
Werk gevonden: 8%

Begonnen aan een studie/opleiding: 7%
Ergens anders vrijwilligerswerk gaan doen: 1%

Klachten over de deelnemer gekregen: 1%

Andere reden: 44%

Van de projecten in call 4b geeft 10% aan gestart te zijn met 

werven, maar nog niet met de uitvoering. 88% geeft aan 

inmiddels actief bezig te zijn met jongeren en 2% is gestopt.
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Iets doen voor een ander 
(Q1&Q2 2021)

94% van de jongeren geeft aan dat zij tijdens de MDT 

anderen* hebben kunnen helpen. 

79%

37% van de jongeren geeft tijdens de voormeting aan dat zij 

anders ook vrijwilligerswerk waren gaan doen.

48%
36% 37%

39% van de jongeren geeft 

in Q1&Q2 2021 meting aan 

dat zij eerder ervaring 

opgedaan hebben met 

vrijwilligerswerk (totaal* 41%)

Note: in het CBS-onderzoek (nameting na 3 jaar) worden de volgende indicatoren meegenomen: 
Toename deelname en/of omvang vrijwilligerswerk; toename deelname maatschappelijke bedrijven 
met ideële doelstellingen; toename bijdrage aan maatschappij; toename van bieden informele hulp.

*met ‘totaal’ wordt bedoeld alle metingen vanaf de start samengenomen.

94%

*staat voor: direct anderen, de MDT-organisatie en/of de samenleving geholpen

Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

37%
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2020: 86%

2021 (Q1&Q2): 94%



Talentontwikkeling
(Q1&Q2 2021)

72% heeft training ontvangen 

tijdens zijn/haar MDT

38% 41% 42%
55% 48%

Start -Q2 

‘19
Q3&4 ‘19 Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

58% heeft (nieuwe) 

vaardigheden ontwikkeld 

tijdens MDT

56% 58%
64% 65%

58%

25% 23%
31%

24% 24%

Meerdere keren training 

Een enkele keer training

43% weet beter wat hij/zij 

leuk vindt door MDT

46%
37%

47% 46% 43%

Start -Q2 

‘19
Q3&4 ‘19 Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

Start -Q2 

‘19
Q3&4 ‘19 Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

Start -Q2 

‘19
Q3&4 ‘19 Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21
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14% 11%

19% 16%

7% 7%

Talentontwikkeling
(Q1&Q2 2021)

Note: in het CBS-onderzoek (nameting na 3 jaar) worden de volgende indicatoren (eveneens) 
gemeten: meer zelfvertrouwen; grotere weerbaarheid; betere toekomstvisie; meer vertrouwen in 
maatschappelijke kansen; wordt vaker een opleiding, training gevolgd; wordt vaker een baan 
gevonden.

44% geeft aan dat 

hun deelname aan 

MDT directe 

gevolgen heeft voor 

hun toekomst

Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

5% 4%
Dankzij MDT baan gevonden

Dankzij MDT opleiding volgen

Dankzij MDT vrijwilligerswerk doen

Dankzij MDT ‘iets anders’ doen

Start -Q2 

‘19
Q3&4 ‘19 Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

57% heeft zijn/haar CV 

versterkt door MDT
51%

58%
65% 64%

57%

48% weet beter wat hij/zij kan 

door MDT

50% 45%
52% 51% 48%

Start -Q2 

‘19
Q3&4 ‘19 Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21
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Ontmoetingen
(Q1&Q2 2021)

86% van de jongeren ging tijdens hun MDT in Q1 2021 om met 

mensen uit andere leeftijdscategorieën, met een andere afkomst of 

ander land en/of mensen met een ander schoolniveau.

62% van de jongeren heeft nieuwe mensen leren kennen 

met een andere achtergrond dan zijzelf door MDT.

61% 66% 71%
62%

48% van de jongeren heeft waardevolle contacten 

overgehouden aan MDT die ze later kunnen helpen.

50% 45% 48%

Note: in het CBS-onderzoek (nameting na 3 jaar) worden de volgende indicatoren (eveneens) 
gemeten: Toename in aantal ontmoetingen én deelname aan groepen/activiteiten per week/maand 
met jongeren en volwassen buiten de eigen omgeving; vergroting en tevredenheid over hun sociale 
netwerk.

Q3&4 ‘19 Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

56%*
80% 75%

Andere leeftijdscategorie

Andere afkomst

Ander schoolniveau

Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

69%* 69% 62%

75%* 79% 68%

68%62%

86%

68%48%

*gebaseerd op relatief weinig waarnemingen
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Geografische spreiding

Totaal

Start – Q2 2019 Q3&4 2019 Q3&Q4 2020Q1&Q2 2020 Q1&Q2 2021

4%

49%
12%

34%

Tijdelijk gestopt, verwacht 

binnenkort te herstarten

Werven en/of actief, maar 

op een lagere intensiteit

Niet van toepassing

Anders

Effect corona 2021 Q2

12.222

12.222

12.217

12.213

12.143

11.852

9.520

8.443

5.700

3.880

3.665*

3.625

3.528

3.326

3.110

2.689

1.962

1.201

646

589

449

267

8799

6.498

4.450

2.281

508

3056

1.200

Jun. 2021

Mrt. 2021

Dec. 2020

Sept. 2020

Jun. 2020

Mrt. 2020

Dec. 2019

Sept. 2019

Jun. 2019

Mrt. 2019

Dec. 2018

Okt. 2018
Call 1

Call 2

Call 3

Call 4a

Call 4b

126

1.220

3.880

5.800

9.644

11.502

14.702

15.899

18.087

20.280

28.388

24.134

Deelnemers per call 
(cumulatief)

Zeer hoge concentratie

Hoge concentratie

Redelijke concentratie

Beperkte concentratie 

De kaartjes zijn gebaseerd op de woonplaatsen van de jongeren die de 
voormeting hebben ingevuld. Het geeft dus een weergave van de gestarte 

MDT-jongeren over Nederland 

Streefaantallen 12.000 5.800    1.945 19.567 22.909

Enkele aanpassingen aan het 

programma

Lagere intensiteit

Iets later gestart

Het heeft meer van ons 

gevraagd om het programma 

op te starten/voort te zetten

* 7 projecten zijn hierin nog niet meegenomen (raming 1453 deelnemers)
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7,6

Gemiddeld geven jongeren een 7,6 

als cijfer voor hun MDT ervaring in 
Q1&Q2 2021 (totaal* 7,7)

33% van de jongeren ervaart (best wel 

veel of heel erg veel) prestatiedruk en/of 

sociale druk/ groepsdruk en/of 

tijdsdruk als gevolg van hun deelname 

aan MDT in Q1&Q2 2021 (totaal* 22%)

6%

15%

1%

4%

9%

7%

8%

32%

1%

1%

2%

7%

Natuur & dier

Duurzaamheid

Techniek & ICT

Politiek & bestuur

Onderwijs & educatie

Media & cultuur

Sport

Zorg & welzijn

Veiligheid

Zakelijke
dienstverlening

Horeca

Anders

52%

18%

20%

22%

14%

Sociaal

Creatief

Actief & praktisch

Eigen initiatief/
onderneming

Onderzoek en advies

Soort MDT Q1&Q2 2021

*met ‘totaal’ wordt bedoeld alle metingen vanaf de 
start samengenomen.

9% 15% 20%
33%

Q3&4 ‘19 Q1&2 ‘20 Q3&4 ‘20 Q1&Q2 ’21

3 op de 5 jongeren (63%) geven, in 

Q1&Q2 2021 meting aan, dat zij 

andere jongeren ook zouden aanraden 

om mee te doen aan MDT (totaal* 

69%). Een derde (25%) is zeer enthousiast 

(totaal* 31%).
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