MDT NIEUWS
MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten
ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander.

Een kijkje achter de schermen bij MDT
Jacqueline de Jager, programmadirecteur van de maatschappelijke diensttijd
(MDT), geeft richting aan het kernteam
MDT. Het kernteam, waarin actoren
rijksbreed samenwerken met partijen uit
de samenleving, faciliteert ruim 81 deelnemende projecten in hun doelstelling
om jongeren vanuit hun talenten in te
zetten voor de samenleving. HOPE XXL is
er trots op een van deze 81 projecten te
zijn. Jacqueline houdt zich vanuit haar

samenwerkingen, behoeft na bovenstaande uitleg weinig betoog, maar waar
is het idee voor het MDT-traject ontstaan? In het regeerakkoord van het
huidige kabinet staan 3 dingen geaccentueerd; allereerst moeten jongeren de
kans krijgen zich ergens voor in te
zetten, vrijwilligerswerk moet worden
gestimuleerd en ten slotte moet er een
pot geld verdeeld worden om de eerste
twee punten te stimuleren. Paul Blok-

staat het kernteam klaar om deze te
faciliteren met netwerk, advies en
natuurlijk geld.
De doelgroep
Door het huidige kabinet is nadrukkelijk
gekozen voor de jongeren, maar als het
aan Jacqueline ligt, kunnen ouderen in
een volgend regeerakkoord wellicht nét
zo profiteren van de nieuwe mogelijkheden. “Een MDT zou voor iedereen van
belang zijn.” deelt Jacqueline overtuigend. “Uiteindelijk is het de doelstelling
om de samenleving als geheel een stukje
mooier te maken, waar iedereen dan
weer baat bij heeft!”
Hopen voor de toekomst

Jacqueline de Jager, programmadirecteur maatschappelijke diensttijd (MDT)
functie veelal bezig met het faciliteren
en ondersteunen van de gehonoreerde
projecten. “Elk gehonoreerd project
krijgt een stevige pot met geld om de
ontwikkeling van jongeren mogelijk te
maken,” vertelt Jacqueline. Jacqueline
werkt trots aan het netwerk dat MDT
met zich meebrengt; ruim 15.000 jongeren en 1100 organisaties zijn in 18
maanden tijd onderdeel geworden van
deze landelijke kring aan contacten.
Door al deze interactie met de betrokken partijen, is kennisoverdracht mogelijk gemaakt. “MDT is een netwerk,” legt
Jacqueline verder uit. “wij proberen de
projecten onderling in staat te stellen
van elkaar te leren en te verbinden om
zo MDT krachtiger te maken!

huis, staatssecretaris van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
heeft Jacqueline de opdracht gegeven
om zich te buigen over de doelstellingen
in het regeerakkoord. Initieel kreeg de
‘oproep voor vrijwilligers’ weinig populariteit, maar het zou natuurlijk zonde zijn
om het beschikbare geld te laten versloffen. Jacqueline en haar collega’s
besloten om het er niet bij te laten zitten
en zijn landelijk gaan kijken naar waar
behoefte aan is. Door rond te vragen
waar de verwachtingen liggen van jongeren, bedrijven en verenigingen, heeft het
kernteam veel geleerd over een mogelijk
ontwerp voor MDT. Cruciale vragen hierbij waren voorziet MDT in een behoefte,
zo ja welke? Jongeren willen namelijk iets
dat loont, maar niet
noodzakelijk in de
vorm van geld.
‘Talentontwikkeling’
werd derhalve het
sleutelwoord van
de maatschappelijke diensttijd om
jongeren kennis te
laten maken met
hun eigen mogelijkheden en interesses. Zo zouden jongeren zich kunnen
ontplooien en zou
de samenleving er
direct baat bij hebben. “Succes is af● Staatssecretaris Paul Blokhuis tijdens het MDT festival
hankelijk van de
interactie met de
Oorsprong MDT
samenleving!” beklemtoont Jacqueline.
Ontworpen door en voor zowel de
Dat de maatschappelijke diensttijd posijongeren als de samenleving als geheel,
tief effect kan hebben op de nationale

De MDT partners:

“De ontdekkingsreis van jongeren naar
de beste versie van zichzelf.” aldus de
programmadirecteur. Voor de toekomst
ziet Jacqueline graag een groot en krachtig netwerk ontstaan rondom de deelnemers aan de maatschappelijke diensttijd. “Samen kunnen wij van elkaar leren,
elkaar helpen en zo veel moois teweeg
brengen.” Of je als jongere nu in Zeeland
of in Groningen woont, moet geen verschil maken; iedere jongere moet in de
toekomst voorzien worden van een
ontwikkeling die bij hen past. HOPE XXL
past volgens Jacqueline geheel bij MDT
(ze zijn immers ook gehonoreerd en
hebben een flinke subsidie ontvangen).
Zelf is ze erg benieuwd hoe de stichting
in september invulling gaat geven aan

● Jongeren zetten zich in voor het MDTproject Buurt Buik, delen tot de laatste
kruimel
de toegewezen doelstelling om 900 jongeren ieder 80 uur vrijwilligerswerk te
kunnen laten uitvoeren. Met alle
positieve werkingen, is een maatschappelijke dienstplicht dan geen optie?
Absoluut niet, volgens Jacqueline; “De
motor achter vrijwilligerswerk is de
motivatie, die moeten we aanslingeren!”
Voor het nationale kernteam van
maatschappelijke diensttijd blijft het
onzeker of een volgend kabinet hen nog
wel op zal nemen in het regeerakkoord.
Toch is Jacqueline optimistisch: “We
kunnen straks samen met alle partners,
jongeren en betrokkenen laten zien wat
we teweeg gebracht hebben!” zegt ze
hoopvol. “Zo houden wij elkaar, als één
netwerk van vrijwilligers, op de kaart.”

