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Beste projectleiders van MDT rondes 4a, 4b en 4c,
Zoals in januari aangekondigd zijn we aan de slag met het verder
operationaliseren van een centrale database door een betere koppeling met
deelnemersgegevens te voorzien. Het Ministerie van OCW heeft het beheer
van deze database opgedragen aan Kantar Public en bevat gegevens over alle
MDT-projecten en deelnemende jongeren.

Wat vind je in deze instructie?
•
•
•
•
•

•
•
•

Wat gaat er veranderen?
Waarom is dat belangrijk?
Het onafhankelijk onderzoek door CBS
Hoe borgen wij de privacy?
Welke gegevens moeten per 2022 geregistreerd worden?
•
Opt-out voor specifieke uitzonderingssituaties
•
Registratie van kwetsbaarheid
Verdere doeleinden gegevensverwerking
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Vragen?
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Wat gaat er veranderen?
De centrale database verder verrijken door middel van een vernieuwde gegevensuitvraag en start
CBS onderzoek:
•
MDT is continu in ontwikkeling en zo ook het onderzoek. Eén van de belangrijkste
verbeterpunten voor 2022 is het verder operationaliseren van een centrale database
door een betere koppeling met deelnemersgegevens te voorzien.
•
De centrale database bevat gegevens over de deelnemende jongeren aan alle MDTprojecten.
•
Op basis van de ervaringen die we opdoen zal de koppeling met deelnemersgegevens
voor subsidieronde 5a (en daarna) verder worden geoptimaliseerd.
•
Aanleiding is het CBS onderzoek onder jongeren die starten aan MDT in de periode
januari-augustus 2022.

Waarom is dat belangrijk?
Voor jou als projectleider:
De vernieuwde gegevensuitvraag vervangt de projectleidersvragenlijst in zijn huidige
vorm.
Verbetering en versimpeling privacybescherming en naleving van AVG.
Meteen de deelnemersregistratie op orde voor de subsidieverantwoording.
De vernieuwde gegevensuitvraag is zo georganiseerd dat het zoveel mogelijk aansluit bij
een basisadministratie die gangbaar is bij vele huidige MDT-initiatieven en behulpzaam
kan zijn bij eigen onderzoek.
Voor deelnemers:
De vernieuwde gegevensuitvraag zorgt ervoor dat er vragen uit de jongerenvragenlijst
kunnen.
Er is informatie beschikbaar waarin jongeren worden geïnformeerd over de registratie,
het verwerken van gegevens en deelname aan vragenlijsten.
Dit is een versimpeling van huidige privacy- en AVG-processen.
Voor MDT:
Meer analyses doen zonder additionele belasting van projectleiders en deelnemers.
Op basis van de ervaringen die we opdoen zal de vernieuwde gegevensuitvraag voor
subsidieronde 5a verder worden geoptimaliseerd.
Vernieuwde gegevensuitvraag is randvoorwaardelijk voor het goed uitvoeren van het
CBS onderzoek.

Het onafhankelijke onderzoek door CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een onafhankelijk voorziener van statistisch
informatie in Nederland. Voor MDT voert CBS een vergelijkend onderzoek uit waarbij MDT-jongeren
en niet-MDT-jongeren vergeleken worden. MDT-jongeren doen aankomend jaar mee in het jaarlijks
CBS onderzoek Sociale Samenhang waarvoor jaarlijks Nederlanders worden geselecteerd.
Dit onderzoek is bij de start van MDT aangevraagd door het ministerie van Financiën en toegezegd
aan de Tweede Kamer als onderdeel van de politieke verantwoording van MDT. Het CBS onderzoek
zal plaatsvinden onder jongeren die starten met hun MDT-traject in de periode januari-augustus
2022. De uitvraag aan deze jongeren door het CBS zal in het najaar van 2022 plaatsvinden. Voor deze
periode zullen een aantal verbeteringen bij de andere onderzoeken (o.a. inkorten van de
jongerenvragenlijst) gerealiseerd zijn zodat zoveel mogelijk rekening wordt houden met de belasting
voor de jongeren bij het invullen van de vragenlijst van het CBS. Deelname aan het CBS-onderzoek is
voor jongeren niet verplicht: zij worden, net als jongeren die geen MDT hebben gedaan uitgenodigd
om deel te nemen en ontvangen bij deze uitnodiging een tegoedbon van €5,-.

Hoe borgen wij de privacy?
Juridisch grondslagen geborgd:
- Dit proces is ontworpen in nauw overleg met een privacy- en AVG-expert, juristen van het
ministerie van VWS en juristen van het CBS.

-

-

-

-

Het verwerken van persoonsgegevens wordt gedaan op basis van een wettelijke verplichting
(de subsidieregelingen), die van toepassing zijn op MDT. De grondslag voor
gegevensverwerking zijnde ‘voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op
de organisatie’. Hierdoor is het formeel niet noodzakelijk om toestemming te vragen voor
het verwerken van gegevens, ook niet van jongeren.
Ook persoonsgegevens van jongeren tot 16 jaar kunnen worden verwerkt ook op basis van
de grondslag ‘voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichting van toepassing op de
organisatie’. Hierdoor is het voor jongeren tot 16 jaar niet noodzakelijk dat hun wettelijk
vertegenwoordiger de toestemming moet geven, zoals gebruikelijk is bijvoorbeeld bij
toestemming voor dienstverlening van andere organisaties via internet.
De uitvoeringsorganisatie MDT (lees: organisaties die vanuit de subsidieregeling gelden voor
de uitvoering van MDT ontvangen) dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen om
gegevens te verstrekken. Welke dat zijn leest u verder in deze brochure.
Wij willen zorgdragen voor goede informatie aan jongeren zodat ze, ondanks dat
toestemming niet juridisch noodzakelijk is, goed op de hoogte zijn van wat er met hun
gegevens wordt gedaan.

Overheid geen toegang:
- Er is gekozen voor een opzet waarbij de uitvoeringsorganisatie MDT en het ministerie (nu
VWS en tevens met de overgang van MDT naar OCW) geen toegang krijgt tot individuele
gegevens van jongeren in de centrale deelnemersdatabase. Deze worden beheerd door
Kantar Public, die als gegevensverwerker optreedt voor het betrokken Ministerie, de
Verwerkingsverantwoordelijke.
- Kantar Public is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat ervaren is in het beheer van
persoonsgegevens en aan alle geldende standaarden voldoet.
- MDT en andere organisaties of ministeries krijgen enkel veralgemeniseerde en
geanonimiseerde data.

Welke gegevens moeten per 2022 geregistreerd worden?
Vanuit de subsidieverantwoording worden projecten reeds gevraagd om een deelnemersregistratie
bij te houden. De afgelopen periode hebben meerdere projectleiders meegedacht over de koppeling
van de deelnemersgegevens met de centrale database om deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten
bij de huidige uitvoering. Voor de vernieuwde gegevensuitvraag moeten de volgende gegevens
worden aangeleverd voor alle jongeren die een startdatum hebben na 1-1-2022:
-

-

Basisgegevens jongeren
o Roepnaam deelnemer
o Voorletters deelnemer
o Tussenvoegsel deelnemer
o Achternaam deelnemer
o Straat*
o Huisnummer*
o Huisnummer toevoeging*
o Postcode (1234AB)*
o Plaatsnaam*
o Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
o Emailadres
o Geslacht (m/v/anders)
o Hoogst genoten opleidingsniveau**
Activiteit jongere

o
o
o
o

Datum intake/ start MDT traject (dd-mm-jjjj)
Einddatum
Vroegtijdige beëindiging
▪ Indien vroegtijdige beëindiging: reden
Postcode doe-locatie jongere

* Mocht een jongere geen vast woonadres in Nederland hebben of niet geregistreerd staan in
Nederland, kan de jongere niet deelnemen aan het CBS onderzoek. Vul dan de andere gegevens zo
volledig mogelijk in en vul de kolom ‘Geen adres’ in.
** Dit kan zowel een afgeronde, huidige als niet-afgeronde opleiding betreffen. We ontvangen graag
het hoogste niveau opleiding dat de deelnemer ooit heeft gevolgd.

Opt-out voor specifieke uitzonderingssituaties:
We gaan ervan uit dat het overgrote deel van de jongeren geen problemen zal hebben met het
meewerken aan onderzoek. Een jongere heeft individueel de mogelijkheid om (op basis van met een
specifieke situatie verband houdende reden) bezwaar, te maken tegen het verwerken van gegevens
voor onderzoek. Indien een jongere dit wil, is het proces als volgt:
1. Ga in gesprek met de jongere. Wat zijn zij/haar/hen twijfels over het delen van deze
gegevens voor anoniem onderzoek? Doorloop eventueel de flow met de jongere. Bespreek
expliciet dat de overheid geen directe toegang heeft of krijgt. Geef aan dat de jongere ook
contact kan opnemen met een onafhankelijk onderzoeker van het Impact Centre Erasmus
(onderdeel van de Erasmus Universiteit) Eefje de Louw – delouw@ese.eur.nl om twijfels te
bespreken.
2. In het bijzondere geval waarin een jongere alsnog niet wil meewerken, geef aan dat bepaalde
gegevens sowieso gedeeld moeten worden. Deze gegevens zijn anoniem en niet direct
herleidbaar tot de persoon (voorbeeld: vrouw, 24, Leusden) maar noodzakelijk de
totaalpopulatie van MDT in kaart te brengen. Dit betreft:
o Geslacht (m/v/anders)
o Leeftijd (in jaren bij start MDT traject)
TIP
o Gemeente van uitvoering MDT
Werk hiervoor met een uniek identifier per
3. Noteer in jullie administratie van de jongere
jongere zodat van de jongeren die voor de
bovengenoemde gegevens en geef het aan in
opt-out kiezen, met een intern
de kolom ‘opt-out’.
registratiedocument een match kan
4. Zorg dat de naam en email van de jongere in
worden gemaakt door de accountant voor
een apart, intern bestand wel worden
deelname.
geregistreerd. Deze zijn noodzakelijk voor de
accountscontrole (en onderdeel van de
subsidievoorwaarden).

Registratie van kwetsbaarheid
Een onderdeel van huidige projectleidersvragen die geen onderdeel is van de vernieuwde
gegevensuitvraag is de eventuele kwetsbare positie van een jongere. Voor het overheidsbeleid en de
politiek is het relevant om inzicht te kunnen geven in het aantal deelnemers binnen bepaalde
groepen jongeren in een minder kansrijke positie.

In de projectleidersvragenlijst vroegen we een inschatting van het aantal jongeren dat mogelijk
behoort tot één of meerdere onderstaande beschrijvingen, en zijn veelal onderdeel van de eigen
administratie van projecten:
-

Jongeren zonder startkwalificatie (= geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger)
Jongeren buiten beeld (geen werk, geen school, geen uitkering)
Jonge statushouders/vluchtelingen
Jongeren met een beperking
Jongeren in/uit de jeugdzorg
Jongeren met een uitkering
Jongeren met detentieverleden
Dakloze jongeren

Aangezien we deze gegevens niet op individueel niveau willen registreren in de vernieuwde
gegevensuitvraag, voert Kantar Public twee keer per een aparte uitvraag uit waarin projecten
gevraagd worden een inschatting van de deelnemers behorend tot deze beschrijvingen door te
geven. Het is de keuze aan elk project hoe zij intern deze gegevens bijhouden om tot deze inschatting
te komen.

Verdere doeleinden gegevensverwerking
Naast het noodzakelijke onderzoek worden de gegevens van deelnemers voor doeleinden verwerkt
die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving. In de tekst hiervoor ligt de nadruk op onderzoek,
maar om voldoende transparant te zijn maakt onderstaande overzicht de doeleinden compleet:
1.

2.

3.

4.

5.

Centrale onderzoek naar MDT: in dit document is uitvoerig beschreven wat er onder
onderzoek moet worden verstaan. In het kort: aan Kantar Public is opgedragen door het
Ministerie van OCW (voorheen Ministerie van VWS) om centraal (statistisch) onderzoek
te doen naar MDT. Alle rapportages van Kantar Public bevatten anonieme gegevens.
Kantar Public zal tenminste de volgende gegevens van deelnemers verwerken:
geboortedatum, geslacht, opleidingsniveau, informatie over het MDT-traject
Tussentijdse verantwoording: MDT-projecten zijn verplicht aan MDT om gegevens over
het project van hun deelnemers te verstrekken. Aan Kantar Public is opgedragen dit
onderzoek uit te voeren met de volgende gegevens: waar de jongere zijn/haar/diens
MDT uitvoert, eventuele reden van vroegtijdig stoppen met het MDT-traject,
projectkenmerken.
Subsidieverantwoording: MDT-projecten ontvangen vanuit MDT een subsidie voor het
uitvoeren van hun traject. Hiervoor hebben zij een verantwoordingsplicht. Deze
verantwoording loopt voor rondes 4a, 4b en 4c via de Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Onderdeel van deze verantwoording
is het aanleggen van een deelnemersregistratie die door een accountant gecontroleerd
kan worden. Benodigde gegevens: Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Emailadres.
CBS-onderzoek: Dit onderzoek is bij de start van MDT aangevraagd door het ministerie
van Financiën en toegezegd aan de Tweede Kamer als onderdeel van de politieke
verantwoording van MDT. Aan Kantar Public is opgedragen om het CBS te voorzien van
de gegevens die het CBS nodig heeft om deelnemers aan dit onderzoek uit te nodigen.
Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam, adres, geboortedatum, geslacht,
opleidingsniveau, locatie van je MDT-traject
MDT Certificaat: Bij een succesvolle afronding van een MDT Traject ontvang je een
officieel MDT Certificaat. De gegevens op dit certificaat, op naam, worden ingevuld door
de begeleider van de jongere, waarna het Ministerie van OCW (voorheen Ministerie van

VWS) opdracht geeft om het certificaat te maken. De certificaat gegevens maken
vervolgens onderdeel uit van het centrale onderzoek naar MDT, zie 1. Het gaat dan om
de volgende gegevens: Naam, geboortedatum, start- en einddatum MDT-traject, aantal
uren, sector, maatschappelijke impact, talentontwikkeling, ontmoeten, iets doen voor
een ander/de samenleving en evt. werkskills.

Privacy statement
Het privacy statement van het ministerie van OCW is van toepassing. Deze kan worden teruggelezen
op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-enwetenschap/privacy

Vragen?
Voor vragen omtrent:
• Algemene vragen over de vernieuwde gegevensuitvraag, aansluiting bij centraal onderzoek
en integratie eigen processen: Eefje de Louw (delouw@ese.eur.nl/ +31 (0) 6 51 15 92 09) |
bereikbaar ma t/m do van 9.00-17.00 uur
• Gebruik (excel/csv-) format, technische ondersteuning en instructie uploaden: Team van
Kantar Public MDT (mdt@kantar.com / +31 (0) 20 52 25 416) | telefonisch alleen bereikbaar
ma t/m vr van 14.00-16.00 uur.
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