Inspiratiebijeenkomst Maatschappelijke Diensttijd 29 mei 2018
Op 29 mei kwamen 17 organisaties bij elkaar om een eerste verkenning te doen rond de
kaders en uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in Den Haag.
Programma
Inleiding: Lodi van Brussel, PEP programmacoördinator vrijwillige inzet
Gastspreker: Ahlam el Barnoussi, Haagse Jongeren Ambassadeur
Theoretische verkenning: Tim ’S Jongers, PEP coördinator kenniscentrum
Werksessie
Inleiding - Wat we weten over de Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
Het doel van de MDT
Het bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten
en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving.
De MDT:
• is breed toegankelijk,
• gericht op jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn,
• erop gericht om jongeren te stimuleren om nog meer te doen.
• Sluit aan bij het perspectief van jongeren.
Budget
Er is in 2018 ruim 20 miljoen beschikbaar.
Twee tranches
22 mei 1e tranche
22 september 2e tranche
Aanvragen
Minimaal€ 100.000 maximaal 1 miljoen.
Randvoorwaarden voor de subsidieaanvraag
• De aanvraag mag alleen gedaan worden door bestaande organisaties
• Realisatie vindt plaats in maatschappelijke organisatie (zonder winstoogmerk)
• De zgn.” Proeftuinen” hebben een stevige omvang en bereik
• De aanvraag is gericht op het gehele proces van werven, matchen, begeleiden en
uitvoeren van de maatschappelijke inzet
• De inzet van jongeren past binnen de bestaande wet- en regelgeving (minimumloon
etc)
Verder:
• mag de MDT niet ten koste gaan van bestaande arbeidsplaatsen, stages of
vrijwilligersfuncties.

•

•

mag er niet worden afgeweken van het bestaande curriculum als het initiatief
gekoppeld is aan het onderwijs. Extra-curriculair mogen er wel activiteiten in
onderwijsverband worden georganiseerd.
komen eigenstandige, kleinschalige activiteiten niet voor subsidie in aanmerking.
Onderzoek of nog niet lopende activiteiten en/of organisaties worden binnen deze
subsidieoproep niet in behandeling genomen.

Gastspreker Ahlam el Barnoussi, Haagse Jongeren Ambassadeur
Na de inleiding van Lodi van Brussel deelde Haagse Jongerenambassadeur Ahlam el
Barnoussi haar visie op de MDT. Ze gaf meteen kanttekeningen en kansen aan waar
organisaties naar haar idee rekening mee moeten houden bij de aanvraag en uitvoering van
de MDT:
 Richt je niet alleen op HBO en WO jongeren, betrek ook jongeren vanuit het MBO bij
de MDT.
 Zorg voor een diverse groepssamenstelling. Dus breng jongeren met verschillende
achtergronden bij elkaar.
 Niet alle jongeren zullen de MDT willen doen. Maak zichtbaar wat jongeren eraan
hebben. Wat levert het hen op voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling?
 De term Maatschappelijke Diensttijd spreekt niet aan. Het woord “Maatschappelijk”
is prima, maar “Diensttijd” geeft het idee dat het verplicht is.
Ahlam raadt aan om jongeren te betrekken via plaatsen waar zij al veel te vinden zijn, zoals
scholen, online (social media).
Theoretische verkenning MDT
Staatsecretaris Blokhuis over de MDT:
“Ik wil dat de maatschappelijke diensttijd een versterking wordt van bestaande dingen die
goed werken voor jongeren. Daarnaast willen we ook de jongeren bereiken waarvoor
vrijwilligerswerk nu minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben,
een startkwalificatie missen of moeten bijdragen aan het gezinsinkomen.”
Het doel, de doelgroep en de looptijd van de MDT zijn niet expliciet vastgesteld.
De MDT mag betaald werk, stages en vrijwilligerswerk niet verdringen of vervangen. Dat
betekent dat organisaties in proeftuinen zelf een nieuw concept kunnen vormgeven.
Waar moeten organisaties rekening mee houden bij het inzetten van jongeren?
 Jongeren hebben veel energie en dat hebben ze ook nodig. Ze beginnen constant aan
nieuwe dingen (opleiding, werk, eigen woning etc.)
 Anders dan volwassenen die vrijwilligerswerk doen op de sportclub van hun kind of
bij het verzorgingshuis van hun ouders hebben jongeren nog geen levensaanleiding
of -context om vrijwilligerswerk te doen. Hoe weten we hen toch bereid te vinden
om MDT te doen?
• Jongeren weten niet altijd waar zij goed in zijn en hebben vaak nog geen
(werk)ervaring.

•

Kijk hoe er aangesloten kan worden bij de leefwereld van jongeren. Is het nodig om
hen MDT op kantoor te organiseren of kan dat ook door vanuit huis of een andere
plek te werken? Kijk dus naar plaats en tijdsonafhankelijk werk.

Werksessie
Na de theoretische verkenning zijn de deelnemers in kleinere groepen uiteengegaan. In deze
korte werksessie verkenden organisaties de kaders van MDT, werden bestaande plannen
uitgewisseld, en zijn samen nieuwe plannen bedacht.
Enkele uitkomsten van de werkgroepen
1. Er is ter plaatse een aanzet gemaakt voor een samenwerkingsverband waarbij de
expertises, doelgroepen en doelstellingen samen zijn gebracht tot een concept
project MDT. Op 11 juni 2018 komt deze groep samen om te werken aan een
gezamenlijke subsidie aanvraag.
2. Een andere groep heeft de mindset onder woorden gebracht die nodig is om met
jongeren te werken proberen: Ga uit van de talenten van jongeren: werk met waar ze
goed in zijn (positieve psychologie), spreek hun taal, zorg ervoor dat je aansluit bij
hun leefwereld en weet dat ze iets toe te voegen hebben. Dat kan door jongeren zelf
hun plannen te laten maken en uitvoeren. En geef juist kwetsbare jongeren een kans
(Wajong, afstand tot arbeidsmarkt). Onderzoek de mogelijkheden om jongeren
sociale ondernemingen te laten opzetten.
3. De MDT is heel open. Er kan veel en het is nodig om het concreet te maken.
PEP zal begin juli weer een bijeenkomst organiseren. De uitnodiging aan de huidige
deelnemers is om een jongere mee te nemen en/of iemand van buiten de eigen
organisatie die wellicht ook bij de MDT betrokken wil worden.

