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.

MDT in De Liemers
Met Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
investeert het kabinet in de talenten en
inzet van jongeren die vrijwillig iets doen
voor een ander. Volgens het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
(VWS), die met de uitvoering van het
MDT belast is, maken we zo de samenleving sterker en stellen we jongeren in
staat om maatschappelijke impact te
hebben.

sie van zichzelf. Een kans om talenten te
ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe
mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling en inzet voor anderen maakt
onze samenleving sterker.

heid en sport, duurzaamheid en klimaat,
politiek en economie en onderwijs.

Iedere deelnemer ontvangt een financiële vergoeding en een onkostenvergoeding voor de 80 uur die zij/hij besteed aan zijn of haar Maatschappelijk
HOPE XXL gaat in de periode 2020-2022, Diensttijd. Bovendien kan iedere deelneals één van de uitvoerende organisaties, mer aan de eind van zijn/haar MDT tra900 leerlingen en jongeren in Nederject, naar eigen inzicht. een bedrag van
land, een Maatschappelijke Diensttijd
€ 100,- bestemmen voor een goed doel.
MDT moet jongeren een eerste werker- aanbieden. Gedurende deze diensttijd
varing bezorgen die ze nooit meer zulvan 80 uur worden door de deelnemers Jongeren vernemen binnenkort via het
len vergeten. Een ervaring waarbij ze
maatschappelijke- en sociaal georiënCandea en Liemers College hoe en waar
talenten ontdekken en ontplooien én
teerde projecten uitgevoerd. HOPE XXL ze zich kunnen aanmelden voor het
tegelijkertijd maatschappelijke impact
heeft een lijst van tientallen, zo genaam- MDT. Op de website van HOPE XXL komt
maken. Een ervaring die organisaties
de, trachtprojecten samengesteld waar- er eveneens een speciale MDT aanmeldbovendien de ultieme kans biedt om de uit jongeren een keuze kunnen maken.
pagina. Door de Coronacrisis is het nog
talenten van de toekomst te ontmoeten Het is ook mogelijk dat deelnemers zelf niet geheel zeker of de trajecten dit
én aan zich te verbinden.
projecten bedenken en indienen als
schooljaar nog of pas het komende
Een MDT is voor deelnemende jongeren deze binnen de volgende thema’s vallen: schooljaar van start zullen gaan.
een ontdekkingsreis naar de beste vermaatschappij en medemens, gezond-

Het MDT team stelt zich voor
HOPE XXL is er klaar voor: de ontvangen subsidie van 1,5 miljoen van Maatschappelijke Diensttijd (MDT) biedt de
stichting de mogelijkheid om in een
versneld tempo haar tr8-projecten uit
te voeren. Geslaagde tr8-projecten
zouden het leven in De Liemers en uiteindelijk in de hele wereld een stukje
beter en leuker moeten maken. Het
doel om binnen 2 jaar maar liefst 900
leerlingen te begeleiden bij het uitvoeren van tientallen van deze tr8projecten, vereist een meer projectmatige aanpak en daarom is het MDT
Kernteam in het leven geroepen.
Het vierledige team bestaat uit Rob
Vissers, Ans van Eijndhoven, Stan Nijenhuis en Chris van de Ven. HOPE XXL
directeur Chris van de Ven die voorheen het uitrollen van de tr8-projecten
aanstuurde, geeft aan dat het hoog tijd
wordt dat HOPE XXL niet alleen maar
van hem afhankelijk is: “Het uiteindelijke doel van de tr8-projecten is dat de
scholen en leerlingen ze eigen maken
en dat wij als HOPE op den duur overbodig zullen worden voor wat betreft

de uitvoering ervan.” Het MDT team zal
de projecten van HOPE XXL coördineren en zal, zoals in het bovenstaande
artikel staat aangegeven, deze verder
uitbouwen. Chris: “we hebben goede
vooruitzichten; maar om onze doelen te
bereiken, is er behoefte aan een professionele begeleiding!”

“We hebben met HOPE een scope van
100 jaar, het is dus belangrijk dat we
vanaf het begin de projecten en de resultaten ervan goed vastleggen” zegt
Rob met een glimlach.

“De school moet in de maatschappij
komen te staan,” vertelt Ans van Eijndhoven gepassioneerd. Vanuit haar achRob Vissers overziet men name de mar- tergrond als voormalig directeur/
keting en communicatie vanuit het MDT bestuurder van Iselinge Hogeschool,
-project. Rob kennen we van zijn werk
ziet Ans grote kansen om het MDT provoor de ijsbaan in Duiven, waar hij 15
ject vorm te geven. Ze zal zich daarom
jaar geleden het initiatief voor nam.
bezighouden met het begeleiden van
Met video’s, boekjes en ander materiaal het proces opdat de deelnemende jonzorgt Rob dat de deelnemende jongegeren en coaches een zo goed mogeren straks aan het werk kunnen. Van
lijke ontwikkeling doormaken. “Leren
promotiemateriaal tot nieuwsartikelen, doe je niet alleen uit boeken,” legt Ans
Rob zal achter de schermen druk bezig verder uit “bij HOPE XXL gaan jongeren
zijn. Naast zijn communicatiefunctie,
met name leren uit de nieuwe ervarinheeft Rob heeft ook inmiddels het
gen die ze opdoen.” Ans zal dicht op de
‘Basecamp’ opgezet. Dit is een digitale
uitvoering staan en zorgt ervoor dat
omgeving waar vanuit de organisatie
alles zo soepel mogelijk verloopt.
rondom HOPE XXL, de deelnemende
Stan Nijenhuis is als student rechten
jongeren en ouderen en de tr8het jongste kernlid, maar dat laat zijn
projecten wordt gestuurd.
gedrevenheid niet drukken! Integendeel, Stan is met zijn jarenlange ervaring bij HOPE XXL en zijn leeftijd de ideale persoon om de brug te vormen tussen het kernteam, de coaches en de
deelnemende leerlingen. Nu HOPE XXL
‘gas kan geven’ met de uitvoering van
haar, inmiddels al bijna 100, tr8projecten, ziet Stan de kans waar om
zijn betrokkenheid verder te vergroten:
“Nu is het moment waarop wij het waar
moeten maken,” zegt hij stellig “voor
mij is resultaat altijd een goede motivator geweest en dat kan het nu ook zijn
voor alle andere deelnemende jongeren.”.

● v.l.n.r Ans van Eijndhoven, Rob Vissers, Chris van de Ven, Stan Nijenhuis

Het MDT kernteam gaat zich ervoor
inspannen om 900 jongeren de komende 2 jaar een fijne, nuttige en vooral
blijvende ervaring te geven. Hoewel de
jongeren het kernteam relatieve weinig
zullen zien, zal hun bijdrage door het
gehele traject zeker voelbaar zijn.

