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Leidt Maatschappelijke Diensttijd tot een grotere betrokkenheid van
jongeren bij de samenleving?
Wat is de maatschappelijke diensttijd?
Met het programma ‘Maatschappelijke Diensttijd’ bevordert de Rijksoverheid dat iedere
jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen
aan een sterke en betrokken samenleving. Het project is gebaseerd op de aanpak van de
Belgische Samenlevingsdienst. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te
leren wat werkt. De eerste 38 projecten, met in totaal ca. 13.000 jongeren, zijn in september
2018 van start gegaan. Jongeren kunnen kiezen waar zij aan de slag willen: in de zorg, sport
of cultuur, op het platteland en zelfs op zee.
Hoe werkt het?
Gemeenten en hun natuurlijke partners worden uitgenodigd te experimenteren met de
inrichting van de maatschappelijke diensttijd. Een docent van een scholengemeenschap die
meedoet aan het experiment geeft aan:
” Als je dit wekelijks doet, negen maanden lang, en je gaat op die manier spelenderwijs een
relatie opbouwen met de plek waar je werkt en je kunt dit koppelen aan je vervolgopleiding:
dan weet ik zeker dat dat veel meer impact heeft dan iets tijdelijks, zoals een
maatschappelijke stage zoals die vroeger was."
Een leerling zegt: “De meeste leerlingen vinden dit prima, maar als het in hun eigen tijd
moet, wordt het een ander verhaal. "Als het ministerie het wil, moeten ze ons ook een beetje
tegemoet komen. Dan moeten ze een ander vak, dat minder belangrijk is, weghalen. Anders
worden we uitgeput”.
Een aanvraag kan worden ingediend door een consortium van meerdere gemeenten met hun
natuurlijke partners, zoals werkgevers(organisaties), vrijwilligerscentrales, scholen en
maatschappelijke organisaties.
Wat kan ik er als Adviesraad mee?
Wordt in uw gemeente domein overstijgend gewerkt? Loopt er misschien al een project in uw
gemeente? U kunt als adviesraad dit programma onder de aandacht brengen van de
betreffende beleidsambtenaar. Ook voor uw adviesraad zou dit een kans kunnen bieden voor
het betrekken van jongeren.
Wilt u meer informatie?
• Programma Maatschappelijke Diensttijd (informatie Rijksoverheid)
• Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MD)
• Aankondiging subsidieoproep Actieprogramma MD voor consortia van gemeenten
Datum 28 januari 2019: Melanie Berends, beleidsadviseur sociaal domein
Bent u al lid van ons forum? Dé plek waar u online andere raadsleden ontmoet, kennis deelt,
vragen stelt en geïnspireerd wordt. Hier kunt u zich aanmelden.
Bronvermelding: websites ZonMw en Rijksoverheid
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