MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD

KEEP IT SWEET & SIMPLE

Wat is maatschappelijke diensttijd?
Tijdens de maatschappelijke diensttijd leer je
iets nieuws en doe je iets voor een ander. De
Diensttijd is vrijwillig en start vanaf september
2018

300 JONGEREN VIA R-NEWT AAN DE SLAG
MET MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD
• Jongerenwerkers starten proeftuin in Drechtsteden en Hart van Brabant
• R-Newt, het jongerenwerk van welzijnsorganisatie ContourdeTwern, is een van de 38
proeftuinen van de maatschappelijke diensttijd. Onder de noemer ‘Keep it Sweet & Simple’,
kortweg KISS,
• Met de maatschappelijke diensttijd bevordert het kabinet dat jongeren via maatschappelijke
projecten en activiteiten kunnen bijdragen aan een sterke en betrokken samenleving. Jongeren
doen iets voor een ander en leren daar zelf ook veel van.
• Met KISS gaan jongeren het avontuur met zichzelf aan. “Geen stress van school of werk, maar
actief en leuk bezig zijn is bij onze proeftuin belangrijk”
• R-Newt maakt ook werk van de erkenning van deze maatschappelijke inzet. “Jongeren die via
ons actief worden, krijgen een maatschappelijk paspoort.
• We verwachten veel van de inzet van de jongeren. “Jongeren hebben vaak een creatieve,
verfrissende en eigentijdse kijk op zaken.
• Deelnemende organisaties, verenigingen en clubs gaan ervaren wat de jongeren daardoor
kunnen brengen.

WAAROM
MAATSCHAPPELIJKE
DIENST TIJD?

AANSLUITEN OP ONZE SNEL
VERANDERENDE PRESTATIESAMENLEVING
• Kenmerken van die vloeibare samenleving:
• De lat ligt hoog voor jongeren
• Je moet scoren, liken, je kansen benutten, veel vrienden hebben .
• Grote verwachtingen en zoete dromen brengt vooruitgang, maar ook slapeloze
nachten en keuze stress.
• Het leven is veel complexer geworden, minder grijpbaar, minder vanzelfsprekend en
minder voorspelbaar.
• Vaste waardes zoals een vaste baan, een gegarandeerd pensioen, een langdurige
vaste relatie zijn afgenomen.

SKILLS

VRIJWILLIGERSWERK IN VLOEIBARE
TIJDEN
• Opdracht
• Maak een plan hoe jij (MDT) jongeren kan betrekken bij jou organisatie.
1.

2.

3.

Wat is de activiteit, of werkzaamheden?
1.

Naam activiteit

2.

Omschrijving

3.

Tijdsduur

Welke jongeren wil jij bereiken?
1.

Waarom is dit interessant voor deze doelgroep?

2.

Hoe ga je deze jongeren bereiken?

3.

Wat krijgen ze ervoor terug?

Hoe hou je het interessant en maak je de vrijwillige inzet duurzaam?

DE M D T WERKPLAATS
DE M D T + PROJECTEN
JONGEREN M D T PROOF

‘Het moet niet weer voelen of
dat deze plek, waar we ons
gewoon chill voelen, ook ineens
op een school gaat lijken’.
Boosters:
Deelname moet lonen, al dan niet op financiele manier
Er zal een goede match met persoonlijke interesses
moeten zijn.
Zelfontwikkeling, competentieontwikkeling moeten
gestimuleerd worden.
MDT moet het vinden van een baan makkelijker
maken.
MDT moet een plezierig karakter hebben.
Een vrijwillige deelname moet gepaard gaan met
flexibiliteit qua tijd en duur
Digitale tools zijn gewenst, evenals gebruik van social
media en apps
Jongeren wensen erkenning van hun inzet te krijgen
door implementatie van een, variant op de, ‘youthpass’.
Jongeren helpen jongeren, de inzet van Peers
Rolmodelwerking via samenwerking met bijvoorbeeld
gepassioneerde advocaten, vrachtwagenchauffeurs,
sportinstructeurs, militairen, rechters, artsen, etc. om
te ontdekken wat mogelijke perspectieven kunnen zijn

Busters:
MDT moet geen verplicht karakter dragen
Een traject moet niet “schoolachtig” zijn
MDT gebonden aan tijd en inzet

AAN DE SLAG

Communicatie

Jongerenproof

Activiteiten

KISS-tafel

