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Quickscan van de literatuur
Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen (hierna MDTL) is een MDT-project 
waar studenten met een (chronische) fysieke en/of psychische beperking onder
begeleiding van een jong werkende werkervaring opdoen. Op deze manier komen
de studenten achter hun voorkeuren, grenzen en leren zij zichzelf kennen op 
professioneel gebied. 

In deze quickscan zullen wij een beknopt overzicht geven van de relevante
literatuur voor MDTL. Hierbij wordt aandacht besteed aan succesfactoren en
werkzame elementen voor de vier betrokken groepen bij het project:

1. Studenten

2. Jong werkenden

3. Werkgevers

4. HBO/ WO opleidingsinstellingen

Klik op de logo om de website van 
MDTL te bezoeken
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1. Studenten

Een deel van deze jongeren heeft een (chronische) psychische en/of fysieke beperking. Daardoor ervaren zij extra 
drempels om aan het werk te komen en te blijven. Deze groep staat centraal in het MDTL project. Een soortgelijk 
project dat jongeren met een (chronische) fysieke beperking op weg helpt naar werk is Emma@Work.  MDTL en 
Emma@Work hebben met elkaar gemeen dat zij:

 helpen bij het vinden van werk voor jongeren met een chronische aandoening of beperking

 de kans geven om werkervaring op te doen, met als gevolg dat de jongeren een betere arbeidspositie hebben

 jongeren helpen met het vergroten van zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfredzaamheid

De opbrengsten van Emma@Work voor de jongeren die hieraan deelnemen zijn het opdoen van werkervaring, 
waardoor zij een betere arbeidspositie verkrijgen. Daarnaast heeft de begeleiding andere positieve 
opbrengsten zoals de toename van zelfvertrouwen, zelfinzicht en de zelfredzaamheid.2

1. Centraal Bureau voor de Statistiek (7 februari 2021). Werkloosheid jongeren met en zonder startkwalificatie. Geraadpleegd van StatLine -
Arbeidsdeelname; jongeren (15 tot 27 jaar) (cbs.nl)
2. Pimbaa Onderzoek & Advies, Giesen, F., van Hooren, R., & Hoogeboom, L. (2016, november). Wat is Emma at Work waard? Een 
maatschappelijke business case.

‘’Jongeren hebben vaak weinig tot geen werkervaring, waardoor het ook moeilijk(er) is om werk te vinden.  
In 2020 is de jeugdwerkloosheid in Nederland, als gevolg van de coronacrisis, gestegen tot 8,3%, terwijl dit 

in 2019 6,1% was. ’’ - CBS1



1. Studenten

3. Schenk, L. (2021, 23 april). Sociaal netwerk cruciaal voor maatschappelijk functioneren risicojongeren. Sociaalweb.
4. Ommeren, van, C.M., de Visser, S.M., de Ruig , L.S. e.a. (2010). Kwalitatieve scan actieplannen jeugdwerkloosheid. Zoetermeer: Research voor 
Beleid.
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Jongeren met een (arbeids-)beperking lopen voornamelijk tegen de volgende problemen aan:

 Sociale isolatie
 Lichamelijke problemen
 Gebrek aan werknemersvaardigheden
 Problemen met motivatie

Daarom hebben zij veelal behoefte aan informele en praktische ondersteuning.3

Een oplossing hiervoor is mentoring: een één-op-één relatie, waarbij de persoonlijke ontwikkeling 
van de mentee centraal staat. Sociale steun kan namelijk bufferend werken tegen bovenstaande 
problemen.4



1. Studenten

5. Movisie, M. Uyterlinde, V. Lub, N. de Groot, A. Sprinkhuizen (2009). Meer dan een steuntje in de rug. Succesfactoren van 
coaching en mentoring onderzocht

1

Uit onderzoek blijkt mentoring een positieve bijdrage te kunnen leveren op de volgende 
gebieden:5

 Emotioneel: emotioneel welzijn, meer (zelf)vertrouwen 
 Academisch: verbeterde leerpresta es , meer aanwezigheid en een betere houding op 

school
 Sociaal: Betere relatie met de ouders, ervaren sociale steun, vermogen om nieuwe 

hulpbronnen aan te boren en uitbreiding (sociaal) netwerk 
 Cultureel: Gedrags-/omgangscodes leren, sociale en praktische 

vaardigheden ontwikkelen
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2. Jong werkenden

6. Nabben, I., Gommans, T., van der Steege, N., Jongerius, M., & Onstenk, A. (2019, juni). RAPPORTAGE BEVINDINGEN BEGELEIDEND 
ONDERZOEK MDT INZAGE IN DE WERKZAME ELEMENTEN (1.0). Significant Public

1

Via mentoring worden jongeren vaak begeleid door geëngageerde professionals. Deze 
professionals zijn bij MDTL de jong werkenden.

Voor deze jong werkenden zijn er ook positieve opbrengsten te onderscheiden:6

 Opdoen van (begeleidings-/communicatie)vaardigheden

 Vergroten van loopbaancompetenties

 Opbouwen van het eigen CV en netwerk

Voor positieve uitkomsten van de inzet van mentoring is het van belang dat de mentor zich 
bewust is van de rol die de eigen ontwikkeling speelt in de (effectiviteit van de) 
mentorrelatie. 



Werkzame elementen bij mentoring

7. Erasmus Urban Youth Lab, Schenk, L., Lenkens, M., & Nagelhout, G. (2018). Mentoring van jongeren: Werkzame elementen. IVO
8. Nabben, I., Gommans, T., van der Steege, N., Jongerius, M., & Onstenk, A. (2019, juni). RAPPORTAGE BEVINDINGEN BEGELEIDEND 
ONDERZOEK MDT INZAGE IN DE WERKZAME ELEMENTEN (1.0). Significant Public

1

De werkzame elementen bij mentoring van een student door een jong werkende:7

 Zowel mentor als mentee hebben een duidelijk beeld van de voordelen en de uitdagingen 
van het mentorprogramma

 Bij een klein leeftijdsverschil hebben de mentoren een betere aansluiting met de 
leefwereld van de mentee.8 Daarnaast moeten zij elkaar natuurlijk persoonlijk goed 
liggen, denk bijvoorbeeld aan overeenkomende karaktereigenschappen

 De mentee moet gemotiveerd zijn

 Hoe langer de duur van de mentoring, hoe gunstiger de effecten
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3. Werkgevers

9.Ommeren, van, C.M., de Visser, S.M., de Ruig , L.S. e.a. (2010). Kwalitatieve scan actieplannen jeugdwerkloosheid. Zoetermeer: Research voor 
Beleid.
10.Pimbaa Onderzoek & Advies, Giesen, F., van Hooren, R., & Hoogeboom, L. (2016, november). Wat is Emma at Work waard? 
Een maatschappelijke business case.

1
Werkgevers hebben een belangrijk rol te vervullen als het gaat om het bieden van 
loopbaankansen aan jongeren met een (chronische) fysieke en/of psychische beperking. Zij 
zijn namelijk degene die stage/werk(ervarings-)plekken kunnen aanbieden. 

 Werkgevers hebben niet altijd een adequaat beeld van de (on)mogelijkheden van de 
jongeren.9 Door mee te doen aan het MDTL project kunnen werkgevers ervaren wat er 
werkelijk speelt bij het aannemen van een werknemer met een beperking.

 Hierdoor doen werkgevers ervaring op met jongeren die een beperking hebben. De 
drempel om deze groep een stage-/werk(ervarings-)plek aan te bieden kan hierdoor 
worden verlaagd.10
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4. HBO/WO opleidingsinstellingen

11. Inspectie van het onderwijs (2010). Onbelemmerd studeren: Beleid en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking in het hoger 
onderwijs. Utrecht: Inspectie van het onderwijs. 
12. Lucassen, Isebeau J.M. (2013) Studeren met een functiebeperking op de UT - De drempels die studenten met een functiebeperking ervaren om 
begeleiding te zoeken en hoe hier met behulp van de informatievoorziening van studentenbegeleiding op kan worden ingespeeld.

1

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 6 minimumvoorwaarden 
opgesteld waaraan hbo/wo opleidingsinstellingen aan dienen te voldoen, met betrekking 
tot studeren met een functiebeperking. Wanneer aan deze voorwaarden voldaan zijn zal 
in praktijk een student zo goed mogelijk kunnen studeren. Deze 6 voorwaarden zijn: 
informatievoorziening, fysieke toegankelijkheid, begeleiding, aanpassingen aan curriculum 
en stage, aanpassingen van toetsingsvormen en tentamentijd en tot slot waarborgen.11

Op dit moment is er geen enkele hogere onderwijsinstelling die voldoet aan de eisen die 
de overheid opgesteld heeft met betrekking tot studeren met een func ebeperking . In de 
praktijk blijkt namelijk dat studenten met een functiebeperking drempels ervaren om 
naar hulp(middelen) te vragen. Deze drempels zijn praktisch en persoonlijk van aard. 
Verder is er een sterk behoefte naar o.a. informatieverschaffing over doorstroom naar de 
arbeidsmarkt.12



4. HBO/WO opleidingsinstellingen

13. Lucassen, Isebeau J.M. (2013) Studeren met een functiebeperking op de UT - De drempels die studenten met een functiebeperking ervaren om 
begeleiding te zoeken en hoe hier met behulp van de informatievoorziening van studentenbegeleiding op kan worden ingespeeld.

1
MDTL beoogt om opleidingsinstellingen beter toe te rusten om studenten met beperkingen te 
begeleiden richting werk en om een duurzaam netwerk op te bouwen. Uit eerder onderzoek komt 
naar voren dat opleidingsinstellingen een belangrijke rol kunnen spelen in: 13

 Studenten een beter beeld meegeven van de arbeidsmarkt

 Drempels richting werk verminderen

 Een netwerk opbouwen voor een soepelere doorstroom naar de arbeidsmarkt



Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij:

 Miranda Witvliet, projectleider van het MDTL 
onderzoek

miranda.witvliet@regioplan.nl

020 – 531 53 51

Tijdens het MDLT project loopt er een participatief actieonderzoek. In dit 
onderzoek worden ervaringen van deelnemers opgehaald zodat daarvan geleerd 
kan worden en het project verbeterd kan worden. Hierin worden de punten uit 
de quickscan meegenomen.

www.mdt-loopbaankansen.nl

www.regioplan.nl


