
Maatschappelijke Diensttijd, een update!  
(Rianne Burgers vertelt) 
 
Wat is MDT?  
Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevorderen we dat iedere jongere de mogelijkheid 
krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken 
samenleving. De diensttijd is in ieder geval breed toegankelijk voor alle jongeren. Het doel is om de 
maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet 
maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen. Om dit te bereiken is het 
nodig voortdurend aan te sluiten bij de diverse perspectieven van jongeren. Het doel van het 
actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. 
 
Wat is de rol van jouw vanuit AGORA? 
Ik zit namens AGORA in de focusgroep organisaties en denk mee over hoe de maatschappelijke diensttijd er 
uit kan gaan zien. En dan vooral hoe kunnen de organisatie waar de leden van AGORA werken hier op 
aanhaken.  
 
Hoe heet het netwerk waar je in zit? 
Focus groep organisaties en hierin zitten een aantal organisaties die al actief zijn binnen een proeftuin MDT 
en een aantal organisaties die daar nog niet in mee doen. YMCA, Tijd voor Actie,  vrijwilligerscentrales, 
landschappen, Nov, VWS, en Zonmw.  
Er zijn ook focus groepen met jongeren aan het meedenken. Zij kijken ook naar wat moet de beloning zijn, 
en wat hebben jongeren nodig om het ook te gaan doen.  
En in september zal er een kamer debat zijn over de MDT. Dus ook de politiek blijft aangesloten.  
 
Wat is het doel? 
Doel van de focus groep is om de MDT goed neer te zetten, om mee te denken en de proeftuinen te volgen 
en de goede voorbeelden voor al mee te nemen naar de definitieve uitrol. En om vooral van elkaar te leren. 
En ok richting de politiek graag laten weten dat MDT door moet ook na nieuwe verkiezingen het moet een 
duurzaam geheel zijn niet iets dat zo weer terug gedraaid wordt.  
 
Wat zijn de eerste bevindingen?  
Er zijn nu 74 proeftuinen die met financiële ondersteuning van Zonmw actief zijn. Er zijn heel veel 
verschillende proeftuinen. De komende tijd kunnen de actieve proeftuinen het netwerk voor de uitrol gaan 
vergroten. Daarvoor kunnen ze opnieuw een verzoek indienen bij Zonmw, en vanaf volgend jaar kunnen er 
ook nog weer nieuwe proeftuinen starten. Er zijn jongeren actief met het opzetten van eigen bedrijven 
vanuit ene goed idee. En er zijn groepen die zich inzetten bij St. Present met bestaande klussen, er is een 
project Old school die vooral bij ouderen op bezoek gaan om het levens verhaal op te halen en vast te 
leggen. Dus de projecten zijn heel divers. De tijd die jongeren er aan besteden en wat ze doen is echt ne 
eigen keuze  
 
Waarom is het zo interessant voor AGORA/onze leden? 
Voor leden van AGORA is het mooi om straks of misschien nu al ontvangen de partij te zijn voor jongeren. Ik 
hoor vaak dat men graag jonge vrijwilligers wil werven en nu komen ze als vanzelf naar je toe. Wel moet je 
er goed over nagedacht hebben want wat gaan jongeren bij je doen, wat willen ze graag en kun je dat ook 
matchen. Kun je zorgen voor goede opvang en begeleiding? Dat vinden jongeren heel belangrijk.  
 
Lees hier de verslaglegging. 
 
Bekijk hier de poster over MDT. Deze is nog wel in concept.  

https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/Nieuwsbrieven_2019/Verslag_MDT.pdf
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/Nieuwsbrieven_2019/NEW_FINAL_Poster_MDT_CS6_3.pdf

