FACTSHEET Amsterdams Platform MDt "Samen is meer dan de som der delen"
Het Amsterdams MDt Platform "Samen is meer dan de
som der delen" is in maart 2019 opgericht door dertien
Amsterdamse MDt-proeftuinen. Deze proeftuinen zijn
ontwikkeld door sociale organisaties in Amsterdam - met
lokaal en landelijk bereik - die allen op eigen wijze
invulling geven aan de MDt. Samen zetten we MDt op de
kaart in Amsterdam! Doel van het platform is
uitwisseling van kennis en ervaring, en borging van onze
resultaten en inspanningen. Deze factsheet beschrijft de
proeftuinen en de korte termijn impact die we voor ogen
hebben. Het platform streeft naar een duurzame
voortzetting van alle prachtige initiatieven die
Amsterdamse jongeren de mogelijkheid bieden zich in te
zetten voor de maatschappij en de samenleving laten
zien dat zij er toe doen.

MDt staat voor Maatschappelijk
Diensttijd. Het ZonMw
Actieprogramma MDt bevordert dat
iedere jongere de mogelijkheid krijgt
om via maatschappelijke projecten en
activiteiten bij te dragen aan een
sterke en betrokken samenleving.

Proeftuinen zijn de initiatieven, die
met behulp van ZonMw financiering,
experimenteren met de invulling van
MDt.

De proeftuinen hebben diverse doelgroepen
en uiteenlopende doelen, gezamenlijk streven
we ernaar “vrijwilligerswerk” aantrekkelijk(er)
te maken voor jongeren én ze te activeren en
motiveren om actief deel te nemen aan de
samenleving. Niet alleen vergroot MDt hun
leefwereld en bevordert deelname aan onze
proeftuinen sociale inclusie, vrijwilligers zijn
ook heel hard nodig! Sportclubs, theaters,
dansverenigingen, duurzaamheidsprojecten,
zorg- en welzijnsinstellingen hebben de inzet
en betrokkenheid van jongeren nodig.
Door samen te werken en de koppen bij elkaar te steken, wil het Amsterdams platform bovendien
de ervaringen van de proeftuinen verzamelen, belemmerende en motiverende factoren in kaart
brengen, succesverhalen delen. Zo hopen we het nog beter te kunnen doen in de toekomst en meer
jongeren te activeren om de handen uit de mouwen te steken en dat de samenleving ook wat van
hen kan leren..

De proeftuinen van het platform op rij - projectleiders en veelal met partners:
Events4all – van Stichting B-Challenged
Events4all is een ontwikkeld modulair programma waarin jongeren tussen de 16 en 27 jaar
vrijwilligerswerk doen op festivals en evenementen, leren een eigen evenement te organiseren en,
voor wie daar behoefte aan heeft, persoonlijke en groepscoaching wordt geboden gericht op
empowerment en toeleiding naar school en/of werk. Events4all is voor alle jongeren uit Amsterdam
in de leeftijd van 16-27 jaar. Het is voor iedereen die interesse heeft in het werken op evenementen
en/of wil leren om activiteiten en evenementen te organiseren. Juist de verbinding tussen jongeren
met hele diverse achtergronden is een kracht waar jongeren veel van elkaar kunnen
leren. Wij hebben een Impact Generator opgericht: activiteiten organiseren voor andere
maatschappelijke organisaties of de buurt .Eigen ideeën vanuit de jongeren zijn dan leidend! Denk
aan een rollatordisco voor ouderen in een verzorgingstehuis of feest voor kinderen uit een AZC.
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Maatschappelijke Diensttijd - van Humanitas
Humanitas biedt jongeren, tussen de 16 en 26 jaar, een mooie ervaringsplek door middel van
maatjesprojecten; samen op pad, koffiedrinken, helpen bij administratie of samen sporten. Zo
maken de jongeren het verschil voor iemand. Ze kunnen ook meedenken in het jongerenpanel over
maatschappelijk betrokken zijn, content ontwikkelen in het mediateam of helpen bij het organiseren
van evenementen. Het doel is de betrokkenheid van jongeren in de maatschappij te vergroten en
hun blikveld te verbreden.
IMCoach - van De Weekendschool
Het gaat hier om 225 jongeren als coach koppelen aan leerlingen van de Weekendschool (10-14 jaar)
om deze extra aandacht te kunnen geven. Het doel is dat de IMCoaches de leerlingen 1-op-1
begeleiden met huiswerk, cito training of wiskundebijles, maar ook begeleiden in de
weekendschoolklas, bij het sporttoernooi of het zomerkamp. De proeftuin streeft ernaar zoveel
mogelijk oud-leerlingen van de Weekendschool als IMCoach te betrekken, en op alle vestigingen in
Nederland dit programma invulling te kunnen geven.
Project MET - van Stichting Alexander, gem. Hoogeveen en Oss , Altra en Windesheim Hogeschool
Maatschappelijke ErvaringsTijd biedt jongeren de mogelijkheid om zélf vorm en invulling te geven
aan hun MET zodat zij eigenaar zijn van hun eigen MET. De doelgroep is jongeren van 12-23 jaar in
een kwetsbare positie. Het doel van de MET is ontwikkeling, groei en vaardigheden aanleren op
gebieden die de jongere voor ogen heeft. MET werkt niet met een vast aanbod. De proeftuin wil
tevens inzicht opleveren welke belemmerende en versterkende factoren jongeren ervaren in de
samenleving als het gaat om vrijwillige inzet.
Music Moves – van Stichting 10.000 Hours
Dit project stelt de verbindende kracht van muziek centraal in de MDT-proeftuin. De doelgroep is
zeer divers, want meedoen kan in verschillende rollen. 150 coaches krijgen een 8-delige training over
o.a. omgaan met kwetsbare mensen, sociaal ondernemerschap en presentatievaardigheden. Het
doel is dat de coaches, samen met studenten en een kwetsbare doelgroep, 50 muzikale
vrijwilligersactiviteiten voorbereiden die eind augustus 2019 door Stichting 10.000 Hours samen met
Deedmob en de Hogeschool van Amsterdam worden gecoördineerd.
Next Generation – van Social Impact Factory
Deze proeftuin leert jongeren in 4 maanden alles over sociaal ondernemerschap. Om deze kennis in
de praktijk te brengen koppelen wij ze vervolgens aan sociale ondernemers of kunnen ze hun eigen
idee verder ontwikkelen onder onze begeleiding. Het doel is duurzame impact op het gebied van
sociale cohesie, arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en duurzaamheid te creëren.
Prosocial – van New Bees
Zij biedt jongeren de kans om, samen met anderen, van waarde te zijn voor hun eigen buurt. De
doelgroep is jongeren uit verschillende landen – minstens de helft statushouders – die hun talent
inzetten voor hun eigen buurt. Dit doen ze in een groepje, gedurende 3 maanden. Het doel is de
jongeren de projecten zelf vormgegeven in het verlengde van hun talenten. Zo zorgen ze
bijvoorbeeld voor een groenere buurt, helpen ze mee met sportactiviteiten of bedenken ze zelf iets
anders om de buurt vooruit te helpen. Ze werken mee aan de planning en gaan budgetteren. Na
afloop van het project krijgen de deelnemers een certificaat met validatie van hun vaardigheden.
De REALISTEN Academie – van CNV Jongeren
Deze proeftuin is er voor jongeren met een beperking. Zij hebben vaak een klein (professioneel)
netwerk, missen werknemerskwaliteiten en hebben vaak speciale begeleiding nodig tijdens werk,
stages of MDT. De kans dat jongeren met een beperking de MDT aandurven en succesvol kunnen
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afronden vergroot, als er sprake is van begeleiding. De REALISTEN Academie leidt deze jongeren op
tot REALISTEN. REALISTEN zijn jongeren met een beperking die goed weten wat zij wel én niet
kunnen. Het doel is dat ze met een realistisch verhaal inspireren leeftijdsgenoten, werkgevers,
onderwijs en andere professionals inspireren hoe we met elkaar de arbeidsmarkt toegankelijk te
maken voor iedereen!
Starters4Communities – van gelijknamige organisatie
Zij biedt jongeren de kans om kennis te maken met sociaal ondernemerschap. De doelgroep zijn
jongeren tussen de 18 en 30 jaar, met of zonder ervaring of startkwalificatie. Tijdens een proefavond
en kennismaking ontdekken de jongeren en Starters4Communities samen hoe de jongere het
maximale uit het programma kan halen. Samen met een groep van 15 gedreven startende
professionals leert en ervaart de jongere alles over sociaal ondernemen. In teams gaan de jongeren
de uitdaging aan om het concept, businessmodel of bereik van een impactproject te versterken. Het
doel is talenten inzetten voor een sociale en duurzame wereld en werken persoonlijk leiderschap.
N.B. dit is een niet-gehonoreerde, maar wel aan autonoom project.
Tamino – van Stichting Tamino
Deze proeftuin biedt kwetsbare jongeren de mogelijkheid om op een succesvolle manier bij een
kunst- of cultuurinstelling de MDT te voltooien. De doelgroep is zeer uiteenlopend en bestaat uit
jongeren met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, leerlingen met (ernstige)
gedragsproblematiek of jongeren die langdurig ziek zijn of een fysieke beperking hebben. Het doel is
dat de jongeren een positieve ervaring opdoen en zich gewaardeerd voelen. Met de diensttijd
vergroten ze letterlijk hun leefwereld en doen ze ideeën op voor hun toekomst(perspectief). De
MDT-aanbieders, kunst- en cultuurorganisaties, doen ervaring op in de begeleiding van kwetsbare
jongeren en dragen tevens bij aan de eigen diversiteit en inclusie.
Urban Talentz – van De Kandidatenmarkt
Deze proeftuin is een veelzijdig en multicultureel platform dat jongeren matcht met MDT-aanbieders
uit diverse sectoren. Het platform stimuleert en motiveert jongeren te investeren in zichzelf door in
een ander te investeren. De doelgroep is multiculturele jongeren, die in het algemeen zijn
ondervertegenwoordigd in het vrijwilligerswerk. Jongeren die de voordelen van vrijwilligerswerk al
kennen én dezelfde taal spreken als de doelgroep, zullen de nieuwe vrijwilligers de benefits
uitleggen en hen motiveren om lid te worden van Urban Talentz. Het doel is talentontwikkeling,
vergroten van toekomstperspectief en sociale inclusie.
Ympact020 – van Your Cube
Zij verbindt enthousiaste jongeren met maatschappelijke organisaties. De doelgroep is breed,
Ympact020 motiveert jongeren(organisaties), scholen en opleidingen om zich in te zetten voor
Amsterdam(mers). Daarnaast geven we de MDT-aanbieders, de maatschappelijke organisaties,
handvatten om optimaal gebruik te maken van de kracht van de vrijwilligers.
Youngsterdam – van Stichting Dynamo
Ze is ervan overtuigd dat in Amsterdam iedereen iets voor een ander kan betekenen, op wat voor
manier dan ook! Iedereen is namelijk ergens goed in…. Iets nieuws doen is altijd een uitdaging,
daarom noemen wij dit “Challenges”. Youngsterdam koppelt jongeren met hun challenge aan
mensen of organisaties. Een challenge kan een individueel of een groepsproject zijn!
Young Leaders Uit de Buurt – van Stichting Toekomst Jeugdbuurt
Zij is een proeftuin voor van 14-23 jaar uit Amsterdam Nieuw-West. De jongeren volgen 3 maanden
een groepstraining waarin zij zich verdiepen in hun kwaliteiten en de manier waarop zij die kunnen
inzetten in hun eigen leven en voor de samenleving. Tijdens de training bedenken zij plannen voor
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het organiseren van sociale activiteiten in hun eigen woonbuurt en voor anderen buiten hun directe
leefomgeving. Daarna krijgen zij een half jaar individuele coaching met aandacht voor voortzetting
van hun maatschappelijke betrokkenheid en hun (school)loopbaan.
De Community Academy – van Diversion
Deze proeftuin is een traject met als doel jongeren zowel te laten werken aan hun eigen
ontwikkeling als een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij. Er is binnen de doelgroep extra
aandacht voor de deelname van jongeren met diverse achtergrond (LHBTQ, Islamitisch, Joods, AfroCaribisch). Jongeren zijn in dit project niet alleen helpenede handjes, maar zijn de sleutel tot de
oplossing. Daarom staan de verhalen, ideeën en leerbehoeften van deelnemers centraal. Het traject
bestaat uit trainingsonderdelen én praktijkonderdelen. Het eerste praktijkgedeelte doorloopt iedere
jongere: zij gaan hierbij in schoolklassen, samen met twee andere deelnemers, als peer educator aan
de slag met het project Gelijk=Gelijk? (een project rondom bespreekbaar maken verschillen en
maatschappelijke spanningen). Praktijkdeel 2 is flexibel. In de stad zullen er verbindingen worden
gelegd met organisaties die graag gebruik maken van de ervaring en expertise van de jongeren op
het gebied van diversiteit, inclusie, en maatschappelijke spanningen. Deze organisaties hebben
allemaal een traject vormgegeven waar deelnemers zich voor kunnen inschrijven. Tussen de
praktijkonderdelen door worden er tweewekelijkse trainingen en sessies georganiseerd waarin de
jongeren vaardigheden en kennis aangereikt krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen.
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N.B. de ZonMw-projectperiode van alle proeftuinen (1 en 2 tranche) loopt per 1 maart 2020 ten einde.

Niet alle platformleden staan vertegenwoordigd op deze foto.
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