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.

Hoe gaat het er mee, MDT?
een leerzame ervaring is geweest op
de vraag of het
MDT geslaagd was
in de beoogde
focus op talentontwikkeling. Ook
voor jongeren, die
voor aanvang van
het MDT nog
zoekende waren
naar inspiratie
voor een vervolgopleiding of een
carrière, is deelname aan het project
van waarde
geweest; ongeveer
de helft van de
jongeren geeft aan
nieuwe inzichten
te hebben opgedaan over wat hen
ligt en wat ze écht
leuk vinden om te
doen. Op het
gebied van net• Staatssecretaris Paul Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens werkvergroting
binnen de lokale
het MDT-festival
samenleving, kan
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is
zich bezighouden met activiteiten ten gesteld worden dat MDT ten goede
circa twee jaar geleden gestart. Met
behoeve van een ander of de samen- komt aan de samenwerking met én
grote ambitie zet het Ministerie van
leving als geheel. Als tweede punt
tussen regionale partners; zo’n 2750
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
moet het vrijwilligerswerk bijdragen
gastorganisaties zijn direct betrokken
(VWS) zich in om de miljoenen
tot talentontwikkeling van de jongegeraakt bij MDT. Hoewel bovengesubsidie ter beschikking te stellen aan ren. Nieuwe contacten met opdracht- noemde resultaten de verwachtingen
nationale initiatieven ten behoeve van gevers, andere jongeren en verschilen grenswaardes van het ministerie
de welgesteldheid van ons land. Door lende maatschappelijke doelgroepen, van VWS overstijgen, betekent dat niet
jongeren in contact te brengen met
zouden ten goede moeten komen aan dat het project op zijn lauweren kan
vrijwilligerswerk, bouwen wij volgens
hun vaardigheden. Zo zouden ze zich rusten. Het MDT laat in zijn prille
VWS bottom-up aan een betere
moeten ontplooien op het gebied van levensduur ook nog wat te wensen
toekomst voor Nederland. Maar is dit sociale contacten en vindingrijkheid.
over; hoewel de baten van vrijwilliook zo? HOPE XXL is met “Jong GeTen slotte, als derde doelstelling,
gerswerk en talentontwikkeling zich
leerd is Jong Gedaan” erg tevreden
wordt het belangrijk geacht dat
zichtbaar maken, betekent dat niet
over de voortgang van haar project,
jongeren zoveel mogelijk gebruik
dat de kwaliteit en omvang van het
maar hoe is het nationaal gesteld met blijven maken van de eerdergenoem- project niet verbeterd kan worden.
het verdere verloop van het MDT?
de contacten en blijven leren van de
Waarbij vooralsnog de focus ligt op de
mensen die zij in hun MDT hebben
jongeren die wél de mogelijkheid hebEen stip aan de horizon
leren kennen. Samenvattend hoopt
ben gekregen om deel te nemen aan
VWS met MDT de welwillendheid,
het MDT, is dit project – hoewel natioMaart 2020 is het MDT landelijk van
talentontwikkeling en het netwerk van naal gedragen – nog niet overal in
start gegaan, met de hoop jongeren
deelnemende jongeren te stimuleren Nederland beschikbaar. Door te trachmeer te betrekken bij de maatschapzodat zij hier de rest van hun leven
ten meer jongeren de kans te geven
pij. Na een bondige periode van
baat bij hebben.
deel te nemen aan een MDT-traject,
experimenten wordt het MDT
kunnen de opbrengsten van het MDT
momenteel uitgevoerd door maar
Resultaten en revisie
aanzienlijk worden vergroot. Onder
liefst 30.000 jongeren en 2.700
de deelnemende jongeren is het MDT
organisaties. Met een dergelijk draag- Uit het laatste onderzoek blijkt dat de
wellicht een succes, maar vooralsnog
vlak is het belangrijk de neuzen
resultaten er mogen wezen: ondanks
zijn op landelijke schaal nog te weinig
dezelfde kant op te hebben, want de
de coronacrisis is in september 2021
jongeren in contact gekomen met het
doelstellingen van het VWS zijn
de 28.400e deelnemer gestart met het
project.
ambitieus. Voorafgaand aan het
MDT. Bijna twintig procent van alle
uitrollen van de MDT-projecten, werd deelnemende jongeren geeft aan
Momenteel evalueren onze volksverdoor het ministerie een drietal
door MDT geïnspireerd te zijn om nog tegenwoordigers de resultaten van
stippen aan de horizon gezet om de
meer vrijwilligerswerk te gaan doen
het MDT en wordt gekeken of en hoe
vruchten van de subsidieverlening te
tijdens hun verdere leven. Bovendien MDT een voortgang krijgt na de
kunnen meten. Allereerst is het van
geeft 71% van diezelfde deelnemende formatie van het nieuwe kabinet.
belang dat de deelnemende jongeren jongeren aan dat het MDT voor hen
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Joris Voorhoeve

Professor Joris Voorhoeve volgde in 1986 Ed
Nijpels op als fractieleider van de VVD en bleef
dat tot april 1990. Van augustus 1994 tot
augustus 1998 was hij minister van Defensie.
Voorhoeve kreeg als verantwoordelijk minister
voor Dutchbat met de massamoord van
Srebrenica te maken. We gaan met Joris Voorhoeve in gesprek over geluk en naastenliefde
en over arm en gelukkig of rijk en ongelukkig
zijn. We hebben het over de vraag in hoeverre
we de klimaatproblemen nog kunnen keren.
Hij deelt zijn ideeën over vraagstukken op het
gebied van energie, economie en klimaat. Ook
inkomensongelijkheid en de voordelen van het
betalen van belastingen komen aan bod.

Patrick Kicken

Patrick Kicken begon zijn radio carrière als DJ in
december 1989. Tot 2016 was hij onder andere
te horen op 3FM en Radio Veronica met programma’s als De Havermoutshow, Nachtwacht,
Kicken voor je kiezen, Kicken wordt wakker en
Kicken’s volle vrijdagshow. Momenteel host
Patrick drie verschillende podcasts en wordt
gezien als podcastpionier en de podcastkoning
van Nederland. We hebben het in de aflevering
over het gevaar om geluk uit externe factoren
te halen en over waarom iemand anders jou
niet gelukkiger kan maken. In de uitzending
legt Patrick zo duidelijk mogelijk uit wat nondualiteit is. We praten over het ego en over hoe
makkelijk we labels op dingen plakken.

Iedere zondagmorgen komt er een
nieuwe aflevering uit. U kunt deze
beluisteren op Spotify, Apple Podcast
en Google Podcast. De afleveringen
zijn eveneens te bekijken op YouTube,
Instagram en onze site.
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