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MDT-initiatief Uitvoerende 
organisatie 

Looptijd Omschrijving Locaties 

Wake Up Your 
Mind 

Vluchtelingenwerk 
Midden-Nederland 

Huidig traject t/m 
eind 2022 
 
 

Een groep van 10 jongeren tussen de 17 & 27 jaar met zowel 
een Nederlandse als een vluchtelingen achtergrond, gaat 
samen een activiteit bedenken en uitvoeren gedurende 3 à 4 
maanden, die bijdraagt aan een betere multiculturele 
samenleving. Samenwerking en gelijkwaardigheid staan 
centraal. De cursussen die ze tijdens het project kunnen 
volgen, helpen hierbij. 
De reis start bijvoorbeeld met een kampeerweekend of dag 
vol activiteiten waar de jongeren met elkaar kennismaken. 
Dat zorgt voor verbinding. Dan creëren zij in groepen van 10 
deelnemers hun eigen project om mensen met verschillende 
achtergronden met elkaar te verbinden. Voorbeelden van 
projecten zijn: een sportdag organiseren voor 
vluchtelingkinderen in een azc, of een interculturele eetavond 
verspreid door de stad op fietsafstand organiseren. 
 
Deelnemers krijgen een uitgebreid netwerk en nieuwe kennis. 
Zo nemen zij deel aan de basiscursus van VluchtelingenWerk. 
Ook zijn er landelijke cursussen en trainingen. Over 
coachingsvaardigheden bijvoorbeeld, of intercultureel werken. 
Verder ontvangen de jongeren een persoonlijk passende 
‘beloning’ zoals een referentie op LinkedIn, hulp bij het 
aanmelden bij een opleiding of hulp bij het maken van een cv. 
Door de samenwerking met jonge statushouders krijgen zij 
meer begrip en betrokkenheid met elkaar. Wake up your 
mind! is daarnaast een goede werkplek voor de statushouders 
om de Nederlandse taal beter te beheersen. Na deelname 
ontvangen alle deelnemers een certificaat om toe te voegen 
aan hun cv. 
 

Groningen, Leeuwarden, 
Emmen, Assen, Arnhem, 
Apeldoorn, Enschede, Ede, 
Overbetuwe, Utrecht, 
Alkmaar, Eindhoven, Breda, 
Tilburg, Zoetermeer, Goes, 
Rotterdam, Leiden 
 

MDT op Zuid 2.0 Stichting Werkshop Huidig traject t/m 
eind 2022 
 

Jongeren bij MDT op Zuid 2.0 gaan aan de slag bij 
vrijwilligersorganisaties in hun eigen wijk of buurt. De 
deelnemers bestaan voor een groot deel uit statushouders. 
Hiervoor is een speciaal op maat gemaakte programma 
gemaakt. Ze krijgen taallessen, huiswerkbegeleiding, 
sportactiviteiten en verschillende workshops. Overigens 
mogen alle jongeren van MDT hieraan meedoen. Dat is ook 
het geval bij met name de huiswerkbegeleiding en de 
sportactiviteiten. Aan het einde van het traject krijgen de 

Rotterdam 
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jongeren 250 euro aan opleidingsbudget, die ze geheel zelf 
kunnen uitgeven aan een opleiding/cursus. 
 
Naast ervaring met vrijwilligerswerk levert MDT op Zuid een 
set aan onder meer sociale-, taal-, computer-, en 
arbeidsvaardigheden op. Jongeren krijgen coach gesprekken, 
bemiddeling in het vinden van werk/stage en hulp bij het 
verbreden van hun netwerk. Bovendien krijgen de deelnemers 
een plek aangeboden waar ze altijd mogen aankloppen, én 
een MDT-gemeenschap waar ze bij horen en waarbinnen ze 
contacten kunnen leggen met gelijkgestemden.  
 

Friend4Friend 
 
 

Solidair Friesland Huidig traject t/m 
eind 2022 
 
Uitbreiding begin 
2022-begin 2024 
 
 

Friend4friend koppelt Nederlandse jongeren en jonge 
nieuwkomers. Jongeren die elkaar anders niet zo snel zouden 
ontmoeten trekken een half jaar lang gemiddeld 4 uur per 
week met elkaar op. Als duo gaan ze leuke dingen doen. 
Samen sporten, eten, een museum bezoeken of 
taaloefeningen doen. Zo leren jongeren elkaar op een 
ontspannen manier beter kennen. Daarnaast werken de 
jongeren als vrijwilligers in duo’s samen om andere mensen of 
organisaties te helpen. Dit kan op allerlei gebieden: van 
welzijn/zorg, sport, onderwijs/educatie tot natuur, 
techniek/ICT, politiek/bestuur en duurzaamheid. Zij kunnen 
werken aan een opdracht, meewerken in de bestaande setting 
of een eigen initiatief uitvoeren. Bijvoorbeeld in een buurthuis 
of buurtmoestuin, op een school of sportvereniging. 
 

Amstelland, Hilversum, 
Hoorn, Haarlemmermeer, 
Alkmaar, Súdwest-Fryslân  
 
 

Wereldmeiden 
 
Naam 
uitbreiding:  
Wereldmeiden 
/ wereldgozers 

Huis voor Beweging Huidig traject t/m 
eind 2022 
 
Uitbreiding begin 
2022-begin 2024 
 

In dit project helpen meiden vluchtelingenmeiden bij hun 
inburgering in Nederland. Door samen te sporten en bewegen 
zorgen zij ervoor dat de nieuwkomers zich meer thuis voelen 
in Nederland.   
 
Wereldmeiden start met een kennismakingsperiode van 10 
weken waarin de MDT’ers en vluchtelingenmeiden samen 10 
verschillende sporten uitproberen. Daarna kiezen de 
deelnemers een sport die ze samen met een MDT-maatje 10 
weken lang bij een sportclub verder verkennen. Door samen 
te sporten leren de duo’s elkaar beter kennen. Deelnemers 
oefenen de taal en leren hoe de sport in Nederland is 
georganiseerd. 
 

Groningen, Eemsdelta, 
Sneek, Drachten, 
Leeuwarden, Hoogeveen, 
Assen, Emmen, Zwolle, 
Enschede, Almelo, 
Hardenberg, Deventer, 
Rijssen, Hengelo, Kampen 
 
Indicatie regio’s uitbreiding: 
Arnhem/Nijmegen, Delfzijl en 
omgeving, Flevoland, Noord-
Drenthe, Noord-Friesland, 
Noord-Overijssel, Oost-
Groningen, Overig 
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De MDT’ers kunnen ook zelf (sportieve) activiteiten 
organiseren voor de vluchtelingenmeiden en voor hen 
eventuele belemmeringen wegnemen om te gaan sporten. 
Denk aan het regelen van vervoer bijvoorbeeld. Of de 
organisatie van een sportkledingbeurs of een verwenmiddag. 
 

Groningen, Twente, Utrecht, 
Veluwe, Zuidoost-Drenthe, 
Zuidoost-Friesland, Zuidwest-
Drenthe, Zuidwest-Friesland, 
Zuidwest-Gelderland, 
Zuidwest-Overijssel 
 

Diversity Skills 
 
 

New Rootz Huidig traject t/m 
eind 2022 
 
Uitbreiding begin 
2022-begin 2024 
 

Deze MDT gaat over de kracht van ontmoeting en brengt 
jonge statushouders in contact met mensen die ze normaal 
niet snel tegenkomen, zoals kwetsbare ouderen en 
Nederlandse leeftijdgenoten. De deelnemers gaan - eventueel 
samen met andere jongeren - aan de slag met activiteiten 
waar ouderen blij van worden. Voorbeelden: een cultuurquiz, 
een bingo, samen wandelen of dansen, culturele presentatie 
en filmpjes maken over maatschappelijke thema’s. Jongeren 
die met duurzaamheid aan de slag willen, kunnen meelopen 
bij een milieuorganisatie via Milieudefensie of aan de slag in 
een moestuin in de wijk. 
 
De deelnemers krijgen een breder perspectief op de thema’s 
‘samenleving’ en ‘inclusie’. De masterclasses geven hen de 
kans om nieuwe vaardigheden te leren voor de toekomst. 
Hiermee versterken ze hun burgerschapsvaardigheden en cv. 
Door de ontmoetingen met kwetsbare Nederlanders leren de 
deelnemers zich vanuit compassie te verbinden, in dialoog te 
gaan en een sociale activiteit te organiseren. 
 
NB: in de uitbreiding gaat Diversity Skills (deels) onder 
schooltijd plaatsvinden. 
 

Nijmegen, Tiel, Apeldoorn, 
Arnhem 
 
Indicatie regio’s uitbreiding: 
Arnhem/Nijmegen, Zuidwest-
Gelderland 

Prosocial 
Traineeship 
 
Naam 
uitbreiding: 
NewBees MDT 
traineeship 

New Bees Huidig traject t/m 
eind 2022 
 
Uitbreiding begin 
2022-begin 2024 
 

Jongeren uit verschillende landen – minstens de helft 
statushouders – zetten hun talent in voor hun eigen buurt. Dit 
doen ze in een groepje, gedurende 3 maanden. De projecten 
worden vormgegeven naar aanleiding van de talenten van de 
jongeren. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor een groenere buurt, 
helpen ze mee met sportactiviteiten of bedenken ze zelf iets 
anders om de buurt vooruit te helpen. Ze werken mee aan de 
planning en gaan budgetteren. Elke groep krijgt een eigen 
budget, zodat de deelnemers zelf invloed hebben op hun 
project en écht een verschil kunnen maken. 
 

Delft, Rijswijk, Midden 
Delfland, Westland 
 
Indicatie regio’s uitbreiding: 
Agglomeratie ’s-Gravenhage, 
Agglomeratie Leiden en 
Bollenstreek, 
Arnhem/Nijmegen, Groot-
Amsterdam, Groot-Rijnmond, 
Het Gooi en Vechtstreek, 
Noord-Friesland, Utrecht, 
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Pro/Social biedt jongeren de kans om, samen met anderen, 
van waarde te zijn voor hun eigen buurt. De jonge 
statushouders oefenen tijdens het project hun Nederlands en 
leren hoe ze hun talenten toepassen in een Nederlandse 
omgeving. De Nederlandse jongeren leren nieuwe 
buurtgenoten kennen en breiden hun skill-set uit. Na afloop 
van het project krijgen de deelnemers een certificaat met 
validatie van hun vaardigheden. Dit certificaat kunnen ze dan 
weer meenemen naar hun volgende professionele stap. 
 

Zaanstreek, Zuidoost-
Friesland, Zuidwest-Friesland 
 

Buddy to Buddy 
Young  

Stichting Buddy to 
Buddy Nederland 

Start begin 2022-
begin 2024 
 

Met Buddy to Buddy Young wordt jongeren de kans geboden 
om hun wereld open te stellen voor andere culturen en 
concreet bij te dragen aan een inclusievere samenleving en 
minder eenzaamheid. De op gelijkwaardigheid gebaseerde 1-
op-1 verbinding die tot stand wordt gebracht is ingebed in een 
groepsverband en wordt ondersteund met diverse beproefde 
methodes van matching en intervisie die het traject kracht en 
effectiviteit geven. Deelname aan het traject is zowel voor de 
vluchteling als de jongere een verrijking en draagt op 
persoonlijk niveau bij aan ontwikkeling van de jongere en aan 
succesvolle integratie van nieuwkomers.  
 
Naast het eigen traject zet de jongere zich ook breder in door 
samen met zijn of haar buddy ontmoetingsactiviteiten voor 
anderen te organiseren. In vijf maanden krijgen ze 
handvatten aangereikt om de basis voor een goed contact te 
leggen. Na het doorlopen van een aantal vaste onderdelen: 
informatiebijeenkomst, intake en een informatief en interactief 
college, worden buddy’s op basis van gemeenschappelijke 
interesses aan elkaar gekoppeld. Een buddykoppel spreekt 
vervolgens wekelijks één-op-één af en benut talenten door 
een groepsactiviteit te organiseren voor alle andere buddy’s 
die tegelijkertijd met hun traject zijn gestart. Het begin en het 
eind worden gevierd tijdens een feestelijke matchingsdag en 
een spetterend eindfeest. 
 

Indicatie regio’s: Achterhoek, 
Alkmaar en omgeving, 
Arnhem/Nijmegen, Groot-
Rijnmond, Noord-Friesland, 
Utrecht, Veluwe, West-
Noord-Brabant, Zuidoost-
Noord-Brabant 


