CORONATIJD? MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD!
“JONGEREN KUNNEN JUIST NU ECHT VERSCHIL MAKEN”
Het is een vreemde tijd om jong te zijn. De scholen half open, vrienden thuis niet welkom
en iedereen blijft waar mogelijk thuis. Gelukkig betekent corona niet dat je geen steentje
bij kunt dragen. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) zetten jongeren zich vrijwillig in
voor een ander, juist ook in coronatijd. Want iets voor iemand betekenen kan prima op
anderhalve meter afstand.
Talenten ontdekken, ervaring opdoen, nieuwe mensen leren kennen en tegelijkertijd iets voor
een ander doen. Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een ontdekkingsreis naar de beste
versie van jezelf. Zo’n 15.000 jongeren gingen al aan de slag in proeftuinen bij meer dan 1.000
organisaties. MDT was hard op weg naar landelijke dekking – en toen was daar corona.
Projecten werden stopgezet, jongeren naar huis gestuurd. Maar de nieuwe situatie bracht ook
inspiratie. Voor projectleider Annelieke van Dijk van Young Leaders was het de aanleiding om
een nieuwe versie van het bestaande programma te ontwikkelen: “Met Young Leaders laten
we de ideeën van jongeren uit kwetsbare wijken tot bloei komen. Zij voelen zich sterk met hun
buurt verbonden en willen zich graag vrijwillig voor hun omgeving inzetten. Tegelijkertijd
hebben de wijkbewoners in deze tijd meer steun nodig. Vanuit het Young Leaders programma
bedenken jongeren op verschillende locaties in Nederland oplossingen voor concrete
hulpvragen uit hun buurt. Waaronder nu ook in Haarlem. De initiatieven van jongeren zijn heel
divers. Annelieke: “Van een digitale kookworkshop voor kinderen tot een bloemenactie voor
geïsoleerde buurtbewoners of muzikale entertainment buiten bij een verzorgingstehuis.
Jongeren komen steeds weer met nieuwe ideeën en initiatieven voor activiteiten die nog wél
kunnen. Die juist nu relevant zijn. Daarom kunnen zij nu echt verschil maken.”
Young Leaders Haarlem in coronatijd
Ook in Haarlem zitten jongeren niet stil. In Schalkwijk zijn in het afgelopen jaar 22 jongeren
opgeleid tot Young Leader. Nu hulp hard nodig is, steken zij hun handen extra uit de mouwen.
Zo is er een clubje aan de slag gegaan met het samenstellen van ondersteuningspakketten
voor gezinnen in de daklozenopvang. Een ander groepje is bezig met een maaltijdbezorgservice voor ouderen en er is een plan in de maak voor een online kennisquiz.
Jongerenwerkers Mohamed el Mesbahe van Hattrick Haarlem en Birgit Ente van Stichting
Stad begeleiden hen daarbij. Mohamed: “Ik vind het ontzettend leuk om met deze groep
jongeren aan de slag te gaan. Ze staan open om zichzelf te ontwikkelen en leuke activiteiten
te organiseren. Wat mij verbaasde is dat de oud-Young leaders van het pilotproject in 2012
ook weer activiteiten willen organiseren. Zo merk ik dat jongeren altijd weer hun weg terug
kunnen vinden.”
Ook is Mohamed gestart met een digitale training voor nieuwe deelnemers die zich willen
inzetten als Young Leader. Tijdens online workshops leren zij meer over hun eigen kwaliteiten
en hoe zij die kunnen inzetten voor hun omgeving en hun eigen toekomst. Gezamenlijk maken
zij een plan voor een maatschappelijke activiteit in tijden van corona. Ze krijgen een klein
activiteitenbudget om hun plan vervolgens uit te voeren. Mohamed: “De jongeren zijn erg
leergierig en willen graag aan de slag. Ze zitten vol energie.”
De jongeren zijn positief over het programma en enthousiast over de mogelijkheid om een
steentje bij te dragen, juist nu zij van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Zo vertelt een
van de deelnemers: “Het is leuk om iets te betekenen voor een ander. Je verdient er geen geld
mee maar hebt er persoonlijk heel veel aan. Het is iets heel moois omdat je dan ziet hoe het
is om mensen te kunnen helpen zonder er iets voor terug te verwachten”.

Enthousiasme voor maatschappelijke inzet
De MDT-proeftuinen zoals het Young Leaders programma waren een mooie graadmeter voor
het enthousiasme van jongeren om zich maatschappelijk in te zetten. Omdat ze zelf actief
betrokken zijn bij het opzetten van de plannen, sluiten deze goed aan bij wat jongeren willen.
Bijna 600.000 14- tot 27-jarigen geeft aan open te staan voor een MDT. Maatschappelijke
impact door persoonlijke ontwikkeling, het leren kennen van nieuwe mensen en iets doen voor
een ander staan centraal. De huidige tijd leent zich meer dan ooit voor het leveren van een
bijdrage. Door alle beperkingen ligt verveling op de loer en tegelijkertijd hebben meer mensen
hulp nodig. Young Leaders sluit daarop aan: “We zijn al digitale varianten van Young Leaders
gestart in Amsterdam, Haarlem, Breukelen, Waalwijk, Den Haag, Valkenburg en
Ooststellingwerf. We doen dat in samenwerking met lokaal jongerenwerk of sportverenigingen.
Jongeren passen zich ontzettend goed aan de nieuwe situatie aan. Ze zien waar de nood hoog
is in hun buurt en spelen daarop in. Zoals altijd bij Young Leaders nemen de jongeren het
voortouw en ik vind het mooi om te zien hoe goed dat gaat, juist ook nu!”
Over maatschappelijke diensttijd (MDT) en #ookditismdt
#ookditismdt is onderdeel van het programma MDT, een samenwerking van de rijksoverheid
jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Staatssecretaris Paul
Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken
dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT. Zie voor
meer informatie ook www.doemeemetmdt.nl.

Haarlemse Young Leaders bereiden maaltijd voor ouderen

Jongerenwerker Mohamed el Mesbahe van Hattrick Haarlem

Noot aan redactie:
Meer informatie over het Young Leaders programma en de activiteiten die jongeren nu in Haarlem
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