
Binnen een korte tijd kan ik veel jongeren 
werven. Ik ben verbonden met andere 
organisaties die werven in hetzelfde 
gebied, zodat we elkaar versterken en 
niet beconcurreren. 

Spelers

Regisseur

Vormen

Ambities

Maatschappelijke diensttijd is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van 
henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe 
mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling 
en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. 

Hoe onderscheidt MDT zich van:

Jongeren hebben 
maatschappelijke impact 
door (op termijn) iets te 
doen voor een ander en/of 
de samenleving.   

Jongeren ontwikkelen 
vaardigheden en werken 
aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. 

Mensen van jong tot oud 
en met verschillende 
achtergronden ontmoeten 
elkaar. Ze leren elkaar 
kennen en elkaar begrijpen.

MDT is van ons allemaal. We willen MDT daarvoor zowel 
financieel als organisatorisch duurzaam inrichten. De 
verantwoordelijkheid komt te liggen bij een alliantie die de 
betrokken partijen vertegenwoordigt. Zij zorgen voor de 
(door)ontwikkeling en de centrale ondersteuning van MDT. 
Op dit moment verkennen we met wie en hoe deze alliantie 
vorm kan krijgen.

Van enkele kaders kan 
afgeweken worden, met 
goede redenen. Deze 
kaders zijn voorzien van 
'(indicatie)'.

Ontwerpschets
Dit is de ontwerpschets van MDT. Deze schets geeft een beeld 
hoe MDT eruitziet en bestaat uit vier onderdelen:

Maatschappelijke diensttijd is geen werk op grond van een arbeidsovereenkomst, geen 
(maatschappelijke) stage en geen vrijwilligerswerk, maar bevat wel elementen hiervan. MDT onder-
scheidt zich door de combinatie van maatschappelijke impact en talentontwikkeling. Terwijl werk, 
stage en vrijwilligerswerk gericht zijn op één van deze twee, productieve arbeid of kennismaking met 
vrijwilligerswerk.

Spelers: 
Jongeren en de organisaties 
die MDT aanbieden.

Kaders:
De kaders waaraan MDT 
moet voldoen.

Vormen: 
De varianten die inspelen op 
de motivaties van jongeren 
en op de levensfase waarin ze 
zitten.

Regisseur
De regiehouder van MDT.

Door mijn brede netwerk aan MDT-plekken, 
kan ik jongeren matchen vanuit hun interesses 
en kwaliteiten. 

Samen met de jongere bepalen we de uitdaging 
die past bij de leerdoelen en de manier van 
bijdragen. Gedurende het hele traject bied ik 
persoonlijke begeleiding op maat en evalueer 
ik met de jongere of de leerdoelen zijn gehaald. 
Aan het einde van het traject bekijk ik met de 
jongere wat zijn vervolgstappen zijn. 

MDT is vrijwillig en voor alle jongeren tussen de 14 en 27 jaar oud. Er zijn vier 
belangrijke motivaties voor jongeren om deel te nemen aan MDT.
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Alliantie

Kaders

Ontdekken 
Wat beweegt mij?Wat is mijn motivatie?

Kiezen
Waar & wanneer Hoe wil ik mij inzetten? Wat neem ik mee? 

Aan de slag Volgende stap
Wanneer wil ik meedoen? 

Mogelijke momenten

MatchenWerven Begeleiding
Persoonlijk

Tijdens de uitdaging ondersteun ik de 
jongere bij het goed uitvoeren van de 
activiteit. 

Praktijk

Ik wil weten wat ik wil & mijn baankans vergroten

Ik wil graag impact hebben door anderen te helpen

Ik wil dat MDT past in mijn dagelijkse leven

Ik wil dat mijn inzet ertoe doet

Ik kan mij op verschillende plekken inzetten 
en impact hebben

Ik wil samen met anderen iemand helpen 

Ik weet wat ik wil en ik heb daarop 
vaardigheden ontwikkeld 

Ik heb verschillende mensen leren kennen 
en zelfvertrouwen gekregen

Regisseur

Kaders

Spelers

Vormen

Centrale ondersteuning landelijke communicatiecampagne   //   digitaal matchingsplatform landelijk certificaathelpdesk   //   financiering

Ik wil van te voren weten wat ik aan MDT hebIk wil mijn leven weer op de rit krijgen Ik krijg trainingen en persoonlijke begeleiding Ik krijg een erkend certificaat en mijn 
coach helpt mij bij de volgende stap

Ik wil achter de doelen van de organisatie staanIk wil vaardigheden ontwikkelen & zinvol werk doen Ik krijg ruimte voor eigen initiatief 
om een verschil te maken

Ik ben gegroeid als persoon 
en het staat goed op mijn cv

Organisaties

Er zijn verschillende momenten dat een 
jongere mee kan en wil doen met MDT: 
Tijdens/naast school, studie, werk of 
uitkering, in een tussenperiode of tijdens 
een vakantie. Het moment van MDT heeft 
invloed op het MDT-traject voor de jongere 
en de organisatie(s). De tijdsinvestering 
van een jongere voor MDT is minimaal 80 
uur in maximaal 6 maanden.

Jongeren moeten in een veilige en 
betrouwbare omgeving MDT
kunnen doen

Deelname aan MDT is vrijwillig voor zowel 
jongeren als organisaties, scholen, bedrij-
ven en andere partijen

Jongeren hebben keuzevrijheid in de vorm, 
plek en timing van MDT

MDT is voor alle jongeren

Begeleiders staan dicht bij de leefwereld 
van de jongeren en kunnen ontwikkelings-
gerichte begeleiding geven

Organisaties werken samen met partners 
om tot een goed en volledig aanbod te 
komen

De tijdsinvestering van een jongere voor 
MDT is minimaal 80 uur in maximaal 
6 maanden (indicatie)

Jongeren tussen 14 en 27 jaar oud kunnen 
deelnemen aan MDT (indicatie)

Er komt een MDT-certificaat voor jongeren 
dat wordt erkend door werkgevers Organisaties bouwen netwerken op met 

plekken waar jongeren zijn en waar jonge-
ren aan de slag kunnen

Deelnemende organisaties worden 
zoveel mogelijk ontzorgd

Er mag voor deelnemende organisaties 
geen sprake zijn van dubbele financiering

MDT mag werk of school niet in 
de weg staan

MDT mag niet leiden tot het verdringen 
van arbeid, stage of vrijwilligerswerk

De financiële beloning voor de jongere is 
maximaal €170,- per maand, gelijk aan de 
maximale vrijwilligersvergoeding

Organisaties die MDT aanbieden zijn 
verbonden met de landelijke communicatie, 
campagne en het merk MDT

Hoogte van de financiering voor MDT-
organisaties is afhankelijk van de benodigde 
begeleiding en ligt tussen de 1.200 en 3.000 
euro per jongere (indicatie)

Om met MDT het onderwijs in het VO 
en MBO te verrijken, kan MDT ook deel 
uitmaken van het onderwijsprogramma 
op scholen

MDT moet passen binnen de bestaande 
wet- en regelgeving

Organisaties die een MDT aanbieden zijn 
verbonden met het landelijke matchings-
platform, zodra mogelijk

Tijdens / Naast

Voortgezet onderwijs

WO / HBO

VSO

MBO

Werk

Praktijk onderwijs

4 - 16 uur/week 
3 - 6 maanden

Tussenperiode

4 - 28 uur per week 
4 - 6 maanden

Vakantie

28 - 32 uur per week
 3 - 6 weken

Wat is mijn motivatie?

Maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden, scholen, 
jongerenwerk en meer. Elke organisatie pakt de rol(len) waar ze sterk in 
is en verbindt zich met partners om te versterken wat werkt.

Toekomstbestendig 
maken van organisatie

Verbindt theorie met 
praktijk

Biedt toekomstperspectief 
voor jongeren

Vergroot impact van 
organisatie

Welke sector?

Wanneer wil ik meedoen?

Natuur & Dier 

Duurzaamheid 

Techniek & ICT 

Politiek & Bestuur

Onderwijs & Educatie

Media & Cultuur 

Sport 

Veiligheid

Zorg & Welzijn   

Voor meer info zie 

'Mogelijke momenten'
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