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De sectoren sport, welzijn en cultuur verwelkomen het initiatief van de maatschappelijke diensttijd. 

Met de vele verenigingen en instellingen die onze sectoren rijk zijn bestaat er een perfecte 

infrastructuur om jongeren bij de samenleving te betrekken. Juist in de sport, welzijn en cultuur 

ontmoeten mensen met verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden elkaar.  

  

De maatschappelijke diensttijd lijkt dan ook perfect te matchen met onze sectoren. Jongeren 

ontwikkelen hun talent en bij de verenigingen en instellingen in hun buurt, terwijl die verenigingen 

en instellingen tegelijkertijd verjongen en vernieuwen. In eerste instantie leken de proeftuinen 

veelbelovend, maar naar onze mening zijn de mogelijkheden van maatschappelijke diensttijd niet 

goed genoeg uit de verf gekomen.   

  

In de opzet van de proeftuinen is ervoor gekozen buiten de maatschappelijke organisaties om te 

werken, door via ZonMw een uitvraag naar initiatieven te doen. Met deze selectiemethode is er een 

onoverzichtelijk palet aan zeer uiteenlopende jongerenprojecten ontstaan, zonder landelijke dekking 

of eenduidige concept. Door niet in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties is de kans 

om de maatschappelijke diensttijd in de samenleving te integreren blijven liggen.   

  

De zeer uiteenlopende projecten maken het concept van de maatschappelijke diensttijd minder 

krachtig. Wij denken dat een programmatische aanpak waarbij het ministerie met sectoren en 

jongeren samenwerkt, meer kansen biedt voor een herkenbare en eenduidige maatschappelijke 

diensttijd. Met een programmatische aanpak herkennen jongeren het concept van 

maatschappelijke diensttijd, kunnen aanbieders een samenhangend aanbod doen en door 

samenwerking van elkaar leren en krijgt de ervaring van jongeren een grotere civiele waarde bij 

bedrijven.   

  

De sectoren sport, welzijn en cultuur vragen u daarom te pleiten voor de ontwikkeling van een 
Sectorprogramma Maatschappelijke Diensttijd.   
  

Een sectorprogramma waarin het ministerie in overleg met verschillende sectoren en jongeren 

afspraken maakt over een landelijk dekkend netwerk waarin een eenduidig concept van de 

maatschappelijke diensttijd kan worden uitgevoerd en gefaciliteerd. Want in ieder dorp of stad 

zouden moeten jongeren een plek hebben waar ze een herkenbare maatschappelijke diensttijd 

kunnen doen. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


