
 
 

 
 

 

 

 

 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is van grote waarde voor jongeren én de 

samenleving. Maak MDT toegankelijk voor alle jongeren in uw gemeente. 

 
Alle jongeren verdienen de kans om mensen te 

ontmoeten, hun talenten te ontwikkelen en hun 

steentje bij te dragen aan de maatschappij. 

Gelijktijdig willen wij dat jongeren zich ontwikkelen tot veerkrachtige en zelfredzame 

inwoners van de stad, die naar vermogen bijdragen aan de samenleving. Dat is precies wat 

MDT doet. Wij vragen u daarom MDT op te nemen in het beleid van uw gemeente. 
 

MDT als vliegwiel voor jongerenparticipatie  

In heel Nederland hebben inmiddels meer dan 30.000 jongeren zich tijdens hun MDT voor een 

veelheid aan maatschappelijke vraagstukken ingezet. Jongeren vinden hun draai in de lokale 

samenleving en tegelijkertijd inspireren zij andere jongeren zich ook in te zetten voor 

maatschappelijke vraagstukken. Maar liefst 94% van de jongeren geeft aan dat zij tijdens MDT, 

anderen en de samenleving hebben geholpen.  

 

Op dit moment zijn er rond de 160 projecten in het land waar jongeren terecht kunnen voor een 

MDT-traject. In West-Friesland kunnen jongeren kiezen tussen drie MDT-projecten. Van groot belang 

bij MDT is een goede begeleiding van deze jongeren en samenwerking tussen gemeente, 

maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven.  

 

Graag nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst MDT 
Datum:  Maandag 4 april 2022, 19.00 – 20.30 uur. 

Plaats: Vrijwilligerspunt West-Friesland, Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn. U kunt ook 

online meedoen aan de bijeenkomst. 

Programma: Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u meer over MDT, over de drie MDT-projecten 

in West-Friesland, jongeren vertellen over hun ervaring met MDT en waarom het 

belangrijk is dat de gemeente MDT opneemt in haar beleid.  

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door het klikken op deze link.  

Uitnodiging informatiebijeenkomst 

Jongeren doen mee met de Maatschappelijke Diensttijd 

Uitnodiging aan bestuurders, 

gemeenteraadsleden, politieke partijen 

en beleidsmedewerkers van de zeven 
Westfriese gemeenten. 

“Doordat je anderen helpt, vergroot je 

ook je eigen zelfvertrouwen’’ (jongere) 

 

‘’Ik heb het MDT-traject ervaren als een 

positieve ontwikkeling voor jongeren, 

een laagdrempelige manier om iets bij 

te dragen, je nuttig te maken en 

voldoening te ervaren.’’ (hulpverlener – 

jongere doorverwezen naar MDT) 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6u1KfDPRP0yczNC_JDhi_44AMj9jSzFCqLcYG9zFWA9UQklRSjJXTEpGN1lUVlNVQUs5OVpDNlRPOC4u

