
                            

Nog veel meer
Time of Your Life



Voorwoord

‘Eerst had ik helemaal niemand, door Time of Your Life 
heb ik weer vrienden’ (Jongere 19 jaar)

Maar liefst 700 jongeren hebben meegedaan aan een 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van Time of Your Life (TOYL). 
Dromen zijn waargemaakt, netwerken zijn uitgebreid en de 
maatschappelijke bijdrage die deze toppers hebben geleverd 
is ongekend. De dromen van de jongeren liepen zeer uiteen. 
Iemand had als droom andere personen in de ogen te kunnen 
kijken, met als doel een goed gesprek te voeren en emoties te 
delen. Een ander droomde ervan ‘wereldberoemd’ te worden 
om als doel kwetsbare jongeren kracht te geven. En dat is 
gelukt!

De kwetsbaarheid van deze jongeren bleek hun grootste 
kracht. Dat hebben we gezien, gevoeld en ervaren. Met 
dit boekje geven we een beeld van de afgelopen twee jaar 
Maatschappelijke Diensttijd Time of Your Life. Eerder maakte we 
een boekje met de jongeren die meededen aan onze proeftuin. 
Het moge duidelijk zijn, we zijn ongelofelijk trots op onze MDT-
jongeren!

We zijn allen die Time of Your Life mogelijk hebben gemaakt 
zeer dankbaar: de MDT-coaches, de aanmeldinstanties, de MDT-
organisaties, het onderzoeksteam van Expect jeugd en iedereen 
die in grote of kleine mate heeft meegewerkt aan Time of Your 
Life. Ook veel dank aan ZonMw en het ministerie van VWS 
die het financieel mogelijk hebben gemaakt en die ook zeer 
betrokken waren bij ons project en bij de doelgroep.

2



En natuurlijk dank aan de projectleden: Anna Verkerk, Alice 
Faber, Vanja Ivanišević en Turgay Tankir. Zonder jullie was dit niet 
gelukt. Dank!

Asisa Spaans-Boujahma
(Voormalig) Projectleider Time of Your Life

Amsterdam, augustus 2022

Voor  meer informatie over Time of Your Life:
expectjeugd.nl/toyl of mail naar toyl@pvj.nl
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Van een jongen uit de jeugdreclassering is Berry 
mede door MDT opgebloeid tot een voorbeeld voor 
vele anderen. Hij deelt zijn ervaringskennis, werkt 
mee aan filmopnames en interviews. Hij treedt 
op bij werkbezoeken van het ministerie en op 
symposia. En hij werkt nu samen met de gemeente 
Amsterdam en verschillende jongerenorganisaties. 
Hij inspireert andere jongeren en probeert ze te 
behoeden voor de fouten die hij zelf in het verleden 
gemaakt heeft. Hij is een succesvolle rapper. 

Berr y
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Robert heeft tijdens zijn MDT veel geoefend met 
solliciteren door het spelen van rollenspellen. 
Dit zorgde ervoor dat hij zelf een baan als 
pizzabezorger heeft gevonden. Daarnaast doet hij 
nu een MBO-opleiding Techniek. Door zijn MDT en 
de hulp van zijn MDT-coach is zijn zelfvertrouwen 
flink gegroeid. Hij raadt daarom iedereen aan om 
ook met Time of Your Life mee te doen.

Robert
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Nadat Jace veel spijbelde van school heeft een  
leerplichtambtenaar hem in contact gebracht met 
Time of Your Life. Jace heeft tijdens zijn MDT een 
gastles gegeveven aan studenten Social Work van 
de Hogeschool (HAN). Het was super inspirerend 
voor de studenten dat Jace zijn ervaringen met 
hulpverlening met hen deelde. Jace heeft een 
grote passie voor dans en hij is begonnen met een 
dansopleiding bij ArtEZ. 

Jace
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Yunes
Yunes heeft kennis gemaakt met lichaamsgericht 
werken: ademhalingsoefeningen, yoga en 
meditatie. “Die ademhalingsoefening is echt gek 
man. Het heeft mij geleerd om rustig te worden.” 
Yunes merkte dat wanneer hij negatieve gevoelens 
heeft, deze technieken hem kunnen helpen. Hij 
was hier zo enthousiast over dat hij ook andere 
jongeren heeft geleerd hoe ze deze technieken 
kunnen gebruiken. 
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Milou
Milou heeft haar MDT uitgevoerd bij de 
zorgorganisatie van haar coach. Dit beviel voor 
beiden zo goed dat ze daar nu een vaste baan 
heeft gekregen. “TOYL heeft me de mogelijkheid 
geboden om samen met mijn coach mijn talenten 
te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en 
keuzes te maken voor mijn toekomst.” 
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Liyam had veel moeite met het onderwijs op 
het ROC. Hij stopt met school en komt bij TOYL 
terecht. Samen met zijn coach ontdekt hij dat het 
kappersvak hem leuk lijkt en ze zoeken een MDT bij 
een kapper in de buurt. Na zijn MDT schrijft hij zich 
in voor een opleiding tot barbier. Hij blijkt een groot 
talent! Liyam is al lang bij TOYL betrokken en was 
voor de jongeren de ‘huisbarbier’. Hij heeft velen 
aan een tof kapsel geholpen en tips gegeven hoe ze 
dit zelf kunnen doen. 

Liyam
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Tijdens zijn MDT ondersteunt Abe zijn 
kickboksleraar bij de trainingen en met de 
dagelijkse werkzaamheden bij de gym. Opbouwen 
en opruimen. Kickboksen is zijn passie, maar door 
zijn MDT is hij ook begonnen met een studie. Abe 
studeert nu Horeca Management en gelukkig is 
dat nog goed te combineren met zijn grote hobby 
boksen. 

Abe
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Anies hielp tijdens zijn MDT met het maken van 
een film van Break Free Films. Een film over mensen 
met een lichamelijke beperking en wie kan daar 
nou beter over meedenken dan iemand die zelf 
een beperking heeft. Anies heeft een scenario 
voor zichzelf en voor andere jongeren geschreven, 
geholpen bij het produceren en meegedacht met 
de gehele productie.  

Anies
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August
Viool spelen is zijn passie, dus gaf August tijdens zijn 
MDT vioolles aan andere MDT jongeren. Maar niet 
alleen de viool heeft zijn interesse, ook het maken en 
opnemen van raps en beats vindt hij leuk en kan hij 
goed. Dit heeft hij samen met andere MDT jongeren 
gedaan. Zijn coach zag dat August heel goed is in 
het activeren en motiveren van jongeren. Tijdens zijn 
MDT heeft hij vaak als een soort buddy gefungeerd. 
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Esmeralda volgt via Time of Your Life een training 
voor Ervaringsdeskundige. Ze heeft zelf geen 
makkelijke jeugd gehad en woonde in meerdere 
pleeggezinnen. Hierover schrijft ze in haar blog. Ze 
doet dit speciaal voor pleegkinderen die hetzelfde 
meemaken als zij. Door haar eigen verhaal te 
vertellen, helpt ze anderen. Maar ze schrijft ook over 
leuke dingen en geeft make-up tips. 

Esmeralda
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Bosco verbleef tijdens zijn MDT in een gesloten 
jeugdinstelling . Hij hielp tijdens zijn MDT bij het 
uitvoeren van verschillende activiteiten zoals 
boodschappen doen voor groepsgenoten, koken 
en schoonmaken. “De coaches zijn wel lauw over 
contact en wederzijds respect. Ze komen met 
goeie dingen die mij verder helpen.”

Bosco
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Deze jongens delen een passie voor muziek, het 
maken van beats en het schrijven van raps. Vinay 
(tweede van links) verbleef tijdens zijn MDT in een 
gesloten jeugdinstelling. De drie andere Time of 
Your Life jongeren Tyriesse, Martijn en Jahailyson 
kwamen geregeld bij hem op bezoek om samen 
muziek te maken. 

Vinay
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Jordan
“Door TOYL ben ik weer begonnen met kickboksen 
en zit ik lekker in mijn vel. Ik sport veel en heb 
weer zin in het leven.” Tijdens zijn MDT hielp 
Jordan in een jongerencentrum. Hij ondersteunde 
groepsactiviteiten en begeleidde andere jongeren. 
Tijdens zijn MDT heeft hij een baan gevonden in de 
logistiek, waar hij nu nog met plezier werkt. 
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Jarno
Jarno zit op de Praktijkschool Friesland en deed 
voor zijn MDT mee aan een promotiefilm die 
in samenwerking met Time of Your Life en zijn 
school werd gemaakt. Deze film gaat over de 
mogelijkheden die er zijn als regulier onderwijs 
niet bij je past. “Ik vond het leuk om mee te werken 
aan de film, omdat ik hoop dat ik hiermee een 
jongere die niet meer naar school gaat, kan helpen. 
Daarnaast kon ik trots het project laten zien waar ik 
aan werkte.”
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“Door Time of Your Life weet ik nu hoe ik serieuze en 
niet serieuze dingen wat gescheiden kan houden. 
En weet ik hoe ik een sollicitatiegesprek moet 
voeren. Ik heb nog geen flauw idee wat ik later 
met m'n leven wil of welk beroep nou echt bij me 
past, maar ik weet wel dat ik behoorlijk ver kan 
komen door m'n best te doen met het halen van 
certificaten.”

Marit
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Roberto
Roberto zit op de Praktijkschool Friesland. Hij heeft 
tijdens zijn MDT meegewerkt aan de promotiefilm 
over de mogelijkheden die er zijn als regulier 
onderwijs niet bij je past. “Ik vond het erg leuk om 
mee te werken aan de video en om hiermee te laten 
zien dat ik een mooie werkplek heb. Ook dat ik 
mocht laten zien dat het belangrijk en vertrouwelijk 
werk is met veel afwisseling.”
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Giovanni
“Ik heb door TOYL nieuwe mensen ontmoet. Ik heb 
mijn school weer opgepakt en ben bezig met mijn 
toekomst, ik heb een doel voor ogen. Het was fijn 
om advies te vragen aan mijn coach die altijd voor 
mij klaarstond.” Giovanni hielp tijdens zijn MDT mee 
op een bouwplaats. Hij mocht meedraaien met de 
bouwwerkzaamheden. Hierdoor leerde hij de basis 
van het vak en blijkt hij hier heel goed in te zijn. 
Zo goed, dat hij nu zelf een start heeft gemaakt als 
zzp’er!
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Imrane
Voor Imrane stond zijn eigen wijk centraal tijdens 
zijn MDT. Hij organiseerde verschillende activiteiten 
voor zijn buren en andere buurtbewoners. Hij heeft 
bijvoorbeeld een schuur omgebouwd tot chill-plek 
voor jongeren. “MDT hielp mij toen ik het lastig 
had op school. Ik kon met al mijn vragen terecht bij 
mijn coach! Door Time of Your Life weet ik dat elke 
droom kan uitkomen als je er voor gaat.” 
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Youri werkt op een school voor kinderen met 
een beperking. Hij houdt zich bezig met de 
communicatie en de sociale media. Hij heeft hier 
zijn MDT gedaan en dat beviel hem zo goed dat 
hij is gebleven.  “Ik vond het fantastisch om mee 
te werken aan jullie project en ik hoop dat veel 
jongeren ervan kunnen leren en gemotiveerd 
zijn om ook lekker door te leren. En ook dingen te 
ondernemen zoals het vloggen of wat dan ook!”

Youri
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Sem
“Time of your life heeft mij geholpen in het werken 
naar mijn droom toe, ik wil graag Sketch-artist 
worden en ik heb de juiste begeleiding gekregen 
om hiermee te kunnen beginnen.”



24

Ze was een taalmaatje voor jonge vluchtelingen, 
ze werkte als ondersteuner in de beveiliging, 
ze hielp met kantoorwerkzaamheden en het 
houden van interviews. Ook draaide ze op school 
mee als onderwijsassistent en liep ze mee met 
straatcoaches. Floor heeft tijdens haar MDT zoveel 
verschillende dingen gedaan en ontdekt.  “Het 
leukst van dit alles was dat ik zoveel nieuwe mensen 
heb leren kennen en hun verhalen heb gehoord.”

Floor
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Milano
Milano wil heel graag werken als zelfstandig 
klusser. Tijdens zijn MDT hielp hij een ondernemer 
in de bouw. Hij hielp met sloopwerkzaamheden, 
schilderen, vloeren leggen etc. “Tijdens mijn MDT 
heb ik veel nieuwe mensen ontmoet en heb ik 
gewerkt aan mijn droom: Een eigen onderneming 
starten. Ik ben gaan nadenken over mijn toekomst. 
Wat wil ik echt?”
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Jaafar
Jaafar deed zijn MDT in de coronaperiode en dat 
was nog een hele uitdaging. Maar met de nodige 
creativiteit en een groot doorzettingsvermogen is 
het een succes geworden. Zo heeft hij geholpen 
bij de sportschool in de buurt om de sportlessen 
buiten te organiseren. Ook hielp hij met allerlei 
andere klusjes bij de sportschool. “Ik krijg meer 
voldoening als ik een ander help. Mijn droom is om 
te verhuizen en te wonen in Amsterdam.” 
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Malek wilde graag werken maar wist niet goed 
hoe hij dat aan moest pakken. Van zijn coach 
leerde hij wat een cv is, wat je daarin zet en hoe 
je moet solliciteren. Hij heeft hierdoor tijdens zijn 
MDT verschillende bijbaantjes gehad en heeft nu 
een baan gevonden waar hij het leuk vindt. “Mijn 
MDT-coach heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eigen 
problemen kan oplossen en ik weet nu wie of welke 
instantie mij kan helpen als dit nodig is.”

Malek



28

Marouane
Marouane is een sociale jongen en altijd in voor 
een praatje. Maar hoe zet je die kwaliteit in voor 
je MDT? Door een kletsmaatje te zijn voor een 
oude buurvrouw. Marouane hielp haar tevens in 
het huishouden. De jongerenwerkers uit de buurt 
waren ook blij met Marouane, hij hielp ze met 
contact maken met andere jongeren en samen 
organiseerden ze pleintjesvoetbal. “Time of Your Life 
was voor mij een goede, leerzame tijd om mee te 
maken. Zo heb ik veel dingen geleerd, namelijk hoe 
ik met mensen om moet gaan en ik hoe ik om moet 
gaan met kritiek.” 
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Ook Wesley zit op de Praktijkschool Friesland 
en heeft voor zijn MDT meegewerkt aan het 
filmproject. Hij leert voor kok en werkt inmiddels 
in de keuken van een hotel. “MDT was voor mij een 
nieuwe ervaring. Het is helemaal mooi dat ik er 
iemand anders mee kan helpen.”

Wesley
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Mar wan
Op school ging het niet goed met Marwan. Hij 
spijbelde, kon geen stage vinden en was niet 
gemotiveerd. Gelukkig kwam hij bij Time of Your 
Life terecht en dat heeft Marwan weer nieuwe 
energie gegeven. Hij heeft veel gedaan voor oudere 
kwetsbare mensen in de buurt, zoals boodschappen 
doen en praatjes maken. Nu, na zijn MDT, heeft 
hij een stage, gaat het goed op school en is hij 
aangenomen op een MBO-niveau 4 opleiding. “Time 
of your life heeft mij veel socialer laten worden met 
de mensen om me heen. Het heeft me meer inzicht 
gegeven over wat ik graag wil in mijn toekomst.”
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Mo
“MDT hielp mij door een vervelende periode heen. 
Ik durf weer te dromen. Mijn coach stond dag en 
nacht voor mij klaar. Dat is een fijn gevoel. Door 
Time of Your Life volg ik weer een opleiding.” 
Mo heeft tijdens zijn MDT activiteiten georganiseerd 
voor Syrische jongeren uit zijn buurt. Ook hielp 
hij bij een kapperszaak. Dat laatste beviel hem zo 
goed dat hij daar nu, naast zijn MBO- opleiding 
Dienstverlening, een betaalde bijbaan heeft.
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Bana, Heve, 
Sanwijt en Yosi

Deze vier meiden zijn nieuw in Nederland en 
spraken de taal nog niet goed. Zij hebben tijdens 
hun MDT veel gehad aan elkaar en aan hun coach. 
“Wij zijn heel blij dat er in Nederland iemand was 
die ons zoveel persoonlijke aandacht gaf. We weten 
nu dat we ertoe doen en dat we dingen kunnen 
bereiken.” Tijdens hun MDT hebben ze veel samen 
opgetrokken en hielpen ze in de kinderopvang met 
muziek- en speelactiviteiten. 
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Jay

Jay deed zijn MDT bij de Straatcoaches. Hij 
ondersteunde ze bij het begeleiden van kwetsbare 
jongeren en hielp met het organiseren van 
sportactiviteiten. Ze waren zo blij met Jay dat 
ze hem gevraagd hebben om stage te komen 
lopen als Straatcoach. Door Time of Your Life is Jay 
erachter gekomen dat hij in de toekomst iets in de 
zorg wil gaan doen en dat hij graag anderen helpt. 
De straatcoaches noemen Jay een voorbeeld voor 
andere jongeren.
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De MDT van Jip was midden in de coronaperiode. 
Hij merkte dat er door corona veel eenzame 
ouderen waren en deze mensen wilde hij graag 
helpen. Jip heeft taarten voor ze gebakken en 
praatjes met ze gemaakt. “Ik vind nieuwe dingen 
doen in mijn hoofd altijd heel spannend maar door 
hulp van mijn MDT-coach doe ik het nu toch. Ik 
vond het ook heel leuk om dingen voor oudere 
mensen te doen. Zij werden er ook heel blij van.” 

Jip
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Jules
Softwaredevelopment en het maken van websites, 
dat is waar Jules heel blij van wordt. Gelukkig 
kon hij tijdens zijn MDT programmeren, websites 
bouwen en ondernemen. Dit is zo goed bevallen 
dat Jules inmiddels voor zichzelf is begonnen.
“Door de coaching van TOYL heb ik mijn doelen 
sneller kunnen behalen en kan ik elke dag doen 
waar ik gelukkig van word.” 
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Julia vond haar MDT in het begin heel erg 
spannend. Met haar coach sprak ze geheime 
tekens af zodat ze snel even weg konden als het te 
spannend werd. Maar gelukkig waren die helemaal 
niet nodig. “Ik ben erachter gekomen dat ik later 
bij een hondenpension wil werken omdat ik heb 
gezien hoe leuk honden zijn. Door mijn MDT durfde 
ik een paar maanden later stage te lopen bij een 
kinderboerderij. Dat had ik anders nooit gedurfd.”

Julia
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Luciani was tijdens zijn MDT betrokken bij het 
project Let’s Talk. Dat is een talkshow die een 
aantal Time of Your Life jongeren zelf maken. Ze 
nodigen bekende gasten uit, bedenken vragen, 
maken het script, filmen zelf en monteren het 
interview. De gasten zijn altijd mensen die jongeren 
inspireren en over wie ze zelf ook echt meer willen 
weten. Zoals bijvoorbeeld de directeur van een 
jeugdzorgorganisatie, een schrijver die een boek 
over zijn leven in de gevangenis heeft geschreven 
of een topsporter. 

Luciani
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Hayelom werkt graag met zijn handen en 
heeft tijdens zijn MDT leren schilderen als een 
professional. Ook ontdekte hij hoe het is om te 
werken met hout. Dit laatste vond hij zo leuk om 
te doen dat hij nu een opleiding gaat volgen in de 
houttechniek. “Ik vond TOYL erg leerzaam en je 
krijgt veel begeleiding, er wordt echt gekeken naar 
wat ik graag wil.”

Hayelom
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Shewit
Shewit zat niet altijd lekker in haar vel. Maar door 
haar MDT bij Time of Your Life is ze met kleine 
stapjes vooruit gegaan. Volgens haar coach is 
ze door haar MDT actief geworden, meer open 
in contact en meer aanwezig. Ze weet nu beter 
hoe ze contact kan maken met anderen en 
vriendschappelijke relaties kan opbouwen. “Het 
was leerzaam, alleen ik moet nog veel aan mijn taal 
werken. Ik kreeg veel persoonlijke aandacht en dat 
was fijn.”
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“Ik voel me meer begrepen, ik kan mezelf zijn en er 
wordt eindelijk gekeken naar mijn talenten.”  Wendel 
hielp bij het organiseren van sportactiviteiten voor 
kinderen. Zijn passie ligt voornamelijk bij muziek 
maken, ondernemen, produceren en rappen. Hier 
wil hij in de toekomst aan werken en TOYL heeft 
hem een duwtje in de rug gegeven om daarmee 
verder te gaan.

Wendel
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Lyandra
“Dit project heeft mij uit mijn comfortzone gehaald. 
Ik leer hier elke dag wat. Ik vind het goed dat 
jongeren samenkomen en van elkaar kunnen 
leren.” Lyandra heeft geleerd om individueel en in 
groepsverband haar kwaliteiten in te zetten. Ze is 
heel creatief en heeft allerlei activiteiten bedacht en 
georganiseerd voor de meidenclub in Rotterdam.
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“Ik focus op wie ik word, zij denken nog aan wie 
ik was.” Muziek en quotes inspireren Demy om 
een betere versie van zichzelf te zijn. Tijdens zijn 
MDT is Demy vooral bezig geweest met sport 
en sportlessen geven aan andere jongeren. 
Hierdoor is hij weerbaarder en positiever dan 
vóór zijn MDT. In de toekomst zou hij heel graag 
vrachtwagenchauffeur willen worden. 

Demy
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Stan
Stan hielp tijdens zijn MDT in een kledingzaak. 
Van allerlei klusjes op de werkvloer tot het helpen 
en adviseren van klanten. Maar hier heeft hij ook 
ontdekt dat zijn echte passie bij sport ligt. Hij is veel 
in de sportschool te vinden en assisteert de trainers 
bij de personal trainingen.  “Ik heb veel geleerd en 
ik wil andere jongeren inspireren om in zichzelf te 
blijven geloven.” 
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Sabastiaan
Sabastiaan weet alles, maar dan ook echt alles van 
computers. Van software-ontwikkeling, webdesign, 
laptops repareren tot het ondersteunen van 
ouderen bijf het gebruik van de computer. Tijdens 
zijn MDT heeft hij het allemaal kunnen doen. “Ik 
heb geleerd om door te zetten wanneer het soms 
moeilijk of zwaar is en niet op te geven.”
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Tolga
“Ik heb geleerd dat ik positief naar de toekomst 
moet kijken en niet naar het verleden moet kijken.” 
Tolga wil meer balans in zijn leven. Zijn focus ligt 
vooral op zijn emoties, die heeft hij niet altijd onder 
controle. Tijdens zijn MDT heeft hij zicht gekregen 
op zijn gedrag en overtuigingen en hij heeft nieuwe 
vaardigheden geleerd om beter met zijn emoties 
om te gaan.
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T yrese
“TOYL heeft ervoor gezorgd dat ik meer 
zelfverzekerd in het leven sta! Ik durf meer en wil 
graag nieuwe ervaringen blijven meemaken. Door 
deze mindset heb ik ook goed en leuk contact met 
mijn familie, vrienden en collega’s.” Tyrese moest uit 
zijn comfortzone stappen. Dit was confronterend 
en soms moeilijk. Maar dit is gelukt! Hij werkt nu bij 
het ICT-bedrijf waar hij zijn MDT heeft gedaan en hij 
heeft het er naar zijn zin. En zij zijn blij met hem. 
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Mike
Doordat Mike introvert is, wordt hij nog wel eens 
onderschat en komen zijn kwaliteiten niet altijd 
goed naar voren. Hij had moeite met het vragen 
van hulp en met contact  maken met anderen. Deze 
vaardigheden heeft hij geleerd tijdens zijn MDT. 
In deze periode speelde ook sport een grote rol, 
waardoor hij zijn zelfvertrouwen wist te vergroten. 
Hij kon met sporten zijn kwaliteiten én zijn mooie 
karakter laten zien. 
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Tolga

Door de bokstrainingen van zijn coach is Tolga 
opgebloeid. Hij is bewuster geworden van zijn 
eigen houding en hoe hij overkomt. Dit heeft een 
positief effect op de samenwerking met anderen. 
Hij heeft besloten om weer naar school te gaan en 
gaat een opleiding Marketing volgen. En hij blijft 
boksen, want daar heeft hij een groot talent voor. 
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Stef

De MDT van Stef heeft ervoor gezorgd dat hij 
meer balans in zijn leven heeft, met name in de 
combinatie van school en sport. Stef doet een 
studie in de richting van ICT maar vindt sport ook 
heel belangrijk. Hij heeft geleerd dat het beide kan 
en dat je dan ook nog in beide heel goed kan zijn. 
Zijn MDT heeft hij dan ook bij de sportclub gedaan. 
Hij heeft andere jongeren geholpen met hun 
training. 
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“Time of your Life heeft mij laten inzien dat ik 
mensen kan helpen met de problemen waar ik zelf 
doorheen ben gegaan. Ik ben geheeld, heb geleerd 
om beter voor mijzelf op te komen en ik heb 
geleerd hoe ik beter met mijn emoties kan omgaan.”
Khayla is tijdens haar MDT Ervaringsdeskundige 
geworden en heeft hier een training voor gevolgd. 
Nu inspireert ze andere jongeren door middel van 
haar verhaal. 

Khayla
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Ot
“Dankzij het Time of Your Life project heb ik 
geleerd dat ik meer kan dan ik dacht. Ik heb weer 
motivatie om aan het werk te gaan en mee te 
doen aan de maatschappij.” Ot heeft de training 
voor Ervaringsdeskundige gevolgd en deelt nu 
zijn kennis en ervaringen met anderen. Ook is hij 
begonnen met een BBL-opleiding in de ICT. Hij 
dacht dat hij het niet zou kunnen maar hij is voor de 
toelatingstest met vlag en wimpel geslaagd!
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“TOYL heeft voor mij een hele hoop deuren 
geopend, ik heb veel toffe mensen ontmoet en 
veel nieuwe dingen geleerd. En ik heb er zelfs een 
betaalde baan aan overgehouden!”
Daniel heeft veel talenten en een flinke drive om 
iets te doen voor de maatschappij. Hierdoor kreeg 
hij tijdens en ook na zijn MDT een belangrijke rol 
binnen Time of Your Life. Inmiddels is hij onmisbaar 
voor het project. Hij is de verbindende factor 
tussen de jongeren, de coaches en de projectleden. 
En daarnaast een talent in editen, monteren en 
produceren van beeld en geluid.

Daniel
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“Bij TOYL voel ik me vrij en veilig om te zeggen 
wat ik wil, ik sta altijd voor ze klaar en zij ook voor 
mij als ze er moeten zijn!” Jahley heeft tijdens zijn 
MDT geacteerd in een theaterstuk over armoede. 
Dit stuk is opgevoerd op middelbare scholen in 
Nijmegen. Ook maakte hij muziek met jongeren uit 
een gesloten jeugdinstelling. En de tofste ervaring 
vond hij het geven van een gastles aan studenten 
van de HAN. Hij kreeg de mogelijkheid om zijn 
eigen verhaal en zijn ervaringen te delen met 
studenten Social Work. 

Jahley
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“Ik heb het idee dat ik er heel erg mezelf kan zijn en 
ik leer er veel van allerlei mensen. Niet alleen over 
muziek, maar ook over het leven in het algemeen.”
Stijn maakte tijdens zijn MDT muziekopnames en 
beats met én voor andere jongeren. Ook heeft hij 
de training voor Ervaringsdeskundige met succes 
afgerond.     

Sti jn
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“Time of Your Life heeft mij de kans gegeven om 
mijn muziekcarrière te ontwikkelen door op te 
treden en muziekworkshops te geven aan kinderen.”
Jally heeft opgetreden voor de leerlingen van een 
weekendschool en leerde de kinderen daar alles 
over het maken van raps en beats.     

Jally
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Mansion is het nieuwe hiphop-platform van 
Nijmegen. Raynijhon is betrokken geweest bij het 
opzetten van dit platform. “Mansion was een idee 
dat ik al een tijdje in mijn hoofd had. Ik heb het idee 
aan mijn coach verteld. Toen heeft hij mij geholpen 
om er serieus wat van te maken. Mansion heeft mij 
geholpen mijn creativiteit verder te ontwikkelen 
door telkens mooie video’s te maken en te editen.”

Raynijhon
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Rosie is tijdens haar MDT als Ervaringsdeskundige 
en buddy in gesprek gegaan met jongeren van een 
gesloten jeugdinstelling. Zij inspireert en motiveert 
hen tijdens hun verblijf door ze te laten nadenken 
over hun toekomst. “Ik heb zelf ook een jaar geleden 
in deze gesloten jeugdinstelling gezeten. Ik heb het 
daar best moeilijk gehad. Het is voor mij een grote 
stap om hun nu te kunnen helpen/coachen. Hier 
coach ik anderen door gesprekken en probeer ik het 
positief te houden. Ik vind het super leuk.”

Rosie
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“Hier kan ik mijn kennis met anderen delen 
en anderen met mij. We zijn een happy family 
geworden, daar ben ik dankbaar voor.” Gigi 
organiseert activiteiten voor een meidenclub in 
Rotterdam. Ze houdt van dansen en alles wat met 
beauty te maken heeft. Gigi heeft tijdens haar MDT 
vooral geleerd om samen te werken. Die kwaliteit 
heeft ze goed ingezet en zorgt ervoor dat deze toffe 
meidenclub een groot succes is!

Gigi
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Titi
“Er wordt echt rekening met je gehouden en je 
krijgt veel hulp bij alles, ook al is het fotograferen 
niet gelukt qua werkplek, dan komen ze toch 
nog met andere oplossingen. Er wordt echt aan 
je gedacht.” Titi wilde graag iets met fotografie 
doen tijdens haar MDT, maar door allerlei 
omstandigheden lukte dat niet. Toch is haar 
MDT een succes geweest doordat ze andere 
jongeren heeft geholpen als buddy. Haar passie 
blijft het fotograferen en ze wil zich daarin verder 
ontwikkelen. 
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Shean heeft zijn MDT al een hele tijd geleden 
afgerond maar omdat TOYL zo belangrijk voor hem 
is geweest, is hij nog steeds heel nauw betrokken. 
“Bij Time of Your Life heb ik geleerd dat ik mijn 
fouten van het verleden kan inzetten om anderen 
te helpen. In het verleden was ik verdwaald, ik wist 
niet wat ik wilde in het leven. Door de mooie dingen 
die het project met zich meegebracht hebben, heb 
ik weer een doel!” Shean volgde tijdens zijn MDT de 
training voor Ervaringsdeskundige. Hij deelt nu zijn 
ervaringskennis en begeleidt jongeren.

Shean
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“Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen en ook 
mezelf. Ik heb leren reflecteren op mijn eigen 
fouten en ervan geleerd.” Thijmen maakte tijdens 
zijn MDT muziek voor en met andere jongeren. 
Hij is gespecialiceerd in ‘vette beats’. Hij heeft zich 
ingezet om zijn kennis en kunde ook aan andere 
jongeren te leren. 

Thijmen
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Tim had er geen zin in, maar is toch op zijn eigen 
manier en eigen tempo begonnen aan zijn MDT, 
en gelukkig kan dat gewoon bij TOYL. “Ik begon 
met vrij lage verwachtingen aan dit traject en 
ging er vanuit dat ik 80 uur vast zou zitten aan 
een miserabele maatschappelijke dienst. Dit bleek 
totaal niet waar te zijn. Ze hebben zich uiteindelijk 
compleet aangepast aan mijn wensen, ook al waren 
die vrij ver van de norm. Met als resultaat dat ik op 
een voor mij comfortabele manier veel vooruitgang 
heb geboekt.” 

Tim
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Kiki
“Ik ben een van de jongeren, ik hoor erbij. Samen 
staan we sterk, dat zijn wij!”
Kiki ondersteunde haar coach in de Rotterdamse 
meidenclub (als peercoach). Ze heeft activiteiten 
bedacht en georganiseerd. Ze bleek een kei in het 
maken van schema’s en planningen. Tijdens haar 
MDT heeft ze geleerd om te organiseren, samen te 
werken en anderen te helpen.
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Warda droomt ervan om presentatrice te worden. 
Tijdens haar MDT heeft ze ervaren hoe dat is. Ze 
presenteerde meerdere malen de TOYL talkshow 
‘Lets Talk’. Hierdoor leerde ze om samen te werken, 
op tijd te komen en heeft ze gewerkt aan een 
professionele werkhouding. Nu heeft ze haar 
schooldiploma gehaald en heeft ze een baan! Maar 
dromen doet ze nog steeds. Wie weet zien we 
haar nog eens op tv voorbijkomen? Talent heeft ze 
genoeg!

Warda
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“Door TOYL zijn mijn punten op school veel 
beter geworden en heb ik sociale contacten 
met mensen met hetzelfde doel als ik. Ook weet 
ik door TOYL dat alles mogelijk is in het leven, 
als je er maar voor gaat.” Chahid gaf tijdens zijn 
MDT huiswerkbegeleiding aan andere jongeren. 
Hierdoor kwam zijn eigen motivatie om aan school 
te werken terug en gingen zijn eigen cijfers ook 
omhoog. 

Chahid
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Rudy
Rudy zit op de Praktijkschool Friesland en heeft 
voor zijn MDT meegewerkt aan het filmproject 
over de mogelijkheden die er zijn als regulier 
onderwijs niet bij je past. “Ik vond meedoen aan 
Time of Your Life heel leuk omdat ik iets anders 
deed dan wat ik gewend was.”
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“Ik vond het super leuk, ik heb geleerd beter mijn 
grenzen aan te geven.” Zoe verzorgde tijdens haar 
MDT paarden en hielp met de werkzaamheden op 
de manege. Hier leerde ze om op een rustige manier 
voor zichzelf op te komen. Ook op haar school 
hebben ze de positieve ontwikkeling van Zoe 
opgemerkt. De communicatie en de samenwerking 
met de leraren en andere leerlingen is volgens hen 
duidelijk verbeterd.

Zoe
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Soufiane
Soufiane hielp tijdens zijn MDT bij een autogarage. 
Hij hield zich bezig met de logistiek en het 
onderhoud van de auto’s. Dit beviel hem zo goed 
dat hij weer naar school gaat en een opleiding 
tot automonteur volgt. Hij heeft door zijn MDT 
een stage gevonden bij een scooterbedrijf waar 
hij het erg naar zijn zin heeft. “Door TOYL ben ik 
veel zekerder geworden en durf ik met mensen in 
gesprek te gaan.”
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Youssef
“Ik heb de juiste begeleiding gehad dankzij TOYL. Ik 
sta nu positiever in het leven en weet nu ook precies 
wie mijn echte vrienden zijn.” Youssef liep vóór zijn 
MDT op alle gebieden vast (school, sport en thuis). 
Nu zit hij in zijn examenjaar, heeft weer frisse zin in 
school en hij is weer begonnen met voetballen. Hij 
zit lekker in zijn vel, dankzij Time of Your Life.




