
Verslag Maatschappelijke diensttijd Focus groep.  
 
Van proeftuinen naar de definitieve tuinen.  
 
De proeftuinen zijn van start, en er wordt gemonitord op de bevindingen.  
De vragen die gesteld worden aan de Focus groep zijn:  
Waar wordt je blij van als je denkt aan de maatschappelijke dienst tijd?  
Waar zorgt er nog voor twijfel? 
Wat zou er ander moeten?  
 
Waar gaat de Maatschappelijke diensttijd over:  
ambitie, talent en van betekenis zijn en over ontmoeting en ontwikkeling.  
 

• De focus groep (  groep professionals, vanuit verschillende organisaties, die mee denken over  
de opzet van MDT)  geeft aan dat het fijn is dat de Maatschappelijke dienst tijd gezien wordt als iets 
ander dan vrijwilligerswerk en ook iets anders dan een stage. Het heeft met beide fenomenen 
raakvlakken maar het is toch net even anders. En dat is prettig hiermee voorkom je dat de MDT 
verdringing en of vervanging gaat worden van de andere inzet.  
De leeftijd is nu vast gezet op 14 – 27 jaar maar uitzonderingen mag je maken dat geeft ruimte.  
 
Twijfel is er door berichten in de media als het gaat over jongeren die geen tijd hebben voor 
vrijwilligerswerk. En waarom zouden zij dan wel kiezen voor de MDT?  
 
Er komt voor een grote groep ook meer ruimte voor de MDT via school. Je kunt het gedeeltelijk of 
helemaal onder schooltijd doen. Het valt dan onder burgerschapsvorming. Hierdoor komt er minder 
druk op de jongeren. Je gaat aan de slag met je MDT of je hebt Duitse les.  
 
MDT wil graag door, of er nu een nieuwe regering zit dit moet door gaan. Dus niet iets starten en na 4 
jaar weer stoppen omdat er anders over gedacht wordt graag duurzaam omgaan met de MDT. Focus 
groep vindt dit een belangrijk punt.  
 
Goed dat de concepten zich nu vooral richten op de organisaties. Er zijn drie vormen van organisaties 
die actief zijn met MDT. 

1. Netwerk organisatie 
2. Begeleidende organisatie 
3. Doe organisatie  

De netwerk organisatie kan in korte tijd jongeren werven. De netwerk organisatie is schaalbaar( naar 
andere steden en of landelijke gebieden) Netwerk organisatie gaat verbinding aan met de 
begeleidende organisatie. Hier worden de jongeren begeleid en gematched Een netwerk organisatie 
gaat verbinding aan met andere netwerkorganisatie om elkaar te versterken.  
 
Begeleidende organisatie: hier worden de jongeren persoonlijk begeleid. Aan de hand van de 
interesses en kwaliteiten van de jongere bepalen ze met de jongere wat hij/zij gaat doen. De jongere 
voert zijn MDT uit bij de begeleidende organisatie of de begeleidende organisatie matcht de jongere 
met een doe organisatie. Op de plek waar de jongere aan de slag gaat wordt hij/zij inhoudelijk 
begeleid.  
 
Doe organisatie is de plek waar de jongere zijn MDT uitvoert en inhoudelijk begeleid wordt.  
 
Je merkt al dat de verschillende organisaties ook verbinding moeten hebben met elkaar om zoveel 
mogelijk jongeren ook de juiste begeleiding en de juiste plek te kunnen bieden.  
 



 
 
Hoe kunnen jongeren zich inzetten:  
Flexibel:  
4 – 16 uur per week in 3 – 6 maanden  
Dit kan tijdens schooltijd, in vrije tijd en ook eventueel tijdens werk.  
 
Focus optie:  
20 tot 32 uur per week 
3 tot 6 maanden  
Kan (on)vrijwillig tussenjaar of in vakanties.  
 
Deze concepten worden op 26 september besproken in de kamer. Tot die tijd is alles in conceptvorm.  
 
ZonMw ( De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie , ZonMw, is een 
financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg )  
De huidige actieve proeftuinen kunne in september opnieuw een aanvraag voor financiële 
ondersteuning aanvragen voor de uitrol van de proeftuin naar meerdere organisaties en of boven 
regionaal. In 2020 komen er nog weer twee aanvraag rondes. Een voor nieuwe proeftuinen. Wil je nog 
een aanvraag doen hou dan de berichten goed in de gaten.  
 

• De focusgroep van organisaties komt 2 maal per jaar bij elkaar en ze gaan ook naar het MDT 
festival om ook de ervaringen van jongeren te horen. Het doel is om mee te denken over de 
modellen die ontwikkeld worden met de jongeren, VWS en organisaties over hoe e met elkaar 
MDT tot een succes kunnen maken.  De bevindingen van de proeftuinen zorgen weer voor 
aanpassing in de modellen MDT.  

 

• Er zijn ook focus groepen met jongeren actief.  
 
 
 
  



Samenvatting feedbackronde focusgroep NOV op 9 mei 2019 
  
Blij mee 

• Veel, diverse mogelijkheden 
• Keuzevrijheid 
• Mogelijkheden onder schooltijd 
• Het sluit aan bij wat er in de praktijk is  
• Vanuit coproductie ontstaan 
• Er komt steeds meer houvast 

  
Twijfels over 

• Duurzaamheid na huidige kabinetsperiode. 
• Is er genoeg tijd om iets stevigs neer te zetten. (Een merk, een structuur, duurzame financiering 

enz.) 
• Zijn organisaties goed voor te bereiden op het begeleiden van jongeren en het aanbieden van een 

aantrekkelijk aanbod. (Zeker omdat maatwerk daarin zo’n belangrijke factor is en er niet één juiste 
vorm bestaat.) 

• Komt de landelijke bekendheid op tijd op gang.  
• Er zijn grenzen aan wat je zonder aanvullende financiering kunt doen. Er zal links of rechtsom altijd 

iets budget nodig blijven voor structurele activiteiten (dus niet altijd de groei-eis stellen).   
  
Suggesties  

• Rollen van organisaties (werven, matchen en begeleiden) moeten in verschillende vormen kunnen 
worden opgepakt. 1. Een organisatie/netwerk kan alle rollen onderbrengen bij verschillende 
partijen 2. Er kan samenwerking zijn op het geheel 3. Het kan door één organisatie worden 
uitgevoerd.  

• Leg bij de voordeur nadruk op het neerzetten van een structuur die duurzaam is en moet passen bij 
je eigen ambities en plannen. (We weten niet of er permanent financiering voor blijft.) 
Cofinanciering in een vervolgaanvraag zou een vereiste kunnen worden.  

Werven, matchen en begeleiden zijn rollen. Laat organisaties zelf bepalen of ze alle aspecten zelf 
kunnen oppakken, of dat ze het onder meerdere organisaties verdelen.  
• Nog explicieter onderscheid tussen regulier vrijwilligerswerk, stage en MDT maken.  
• Zo snel mogelijk starten met een vorm van MDT buiten de proeftuinen/structuur van calls e.d. 

Organisaties zouden er op korte termijn ook onderdeel van moeten kunnen zijn als ze geen geld 
nodig hebben, maar het al hebben geborgd. Dan kan de olievlek starten onder de organisaties die 
geen proeftuin zijn, maar wél goed met jongeren werken en (onbewust) al een ‘MDT-concept’ 
uitvoeren. Gunstig voor de jongeren, de organisaties, politiek en snelle uitbreiding van MDT.  

  
 


