“Kansen voor
jongeren en de stad”
Maatschappelijke diensttijd in Amsterdam
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“Kansen voor
jongeren en de stad”
Amsterdam is voor veel jongeren een stad vol kansen en mogelijkheden. Maar voor sommige jongeren is het ook een complexe
stad. Een stad waarin groepen jongeren elkaar weinig ontmoeten,
niet iedereen het netwerk of sociaal kapitaal heeft om succesvol
hun weg naar volwassenheid te betreden of om een andere reden
kwetsbaar zijn en nét dat extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken. Maatschappelijke diensttijd (MDT) is juist voor deze jongeren
een mooie kans zich verder te oriënteren, zich te ontwikkelen en
de samenleving te laten zien dat zij er ook toe doen.
In Amsterdam worden circa 2000 jongeren bereikt via verschillende proeftuinen
MDT, allemaal proeftuinen van de zgn. 1e en de 2e tranche MDT. Deze proeftuinen
trainen, begeleiden en matchen jongeren aan maatschappelijke organisaties in
uiteenlopende branches, zoals: sport, cultuur, zorg en welzijn, agrarisch, circulaire
economie en duurzaamheid, ICT, media, overheid en onderwijs. Een zeer diverse
groep jongeren is dus aan de slag in een nog diverser maatschappelijk werkveld.
We zien al dat MDT veel kansen biedt voor deze jongeren en ook een hoop nieuwe
positieve energie losmaakt.
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MDT
Het Amsterdams Platform
MDT
In maart 2019 hebben dertien Amsterdamse proeftuinen
hun krachten gebundeld. Het Amsterdams Platform MDT
is opgericht met als doel kennis en ervaring uit te wisselen,
maar bovenal om te werken aan de borging van resultaten van de proeftuinen, via samenwerking en netwerkvorming.
In het streven naar een voortzetting van MDT in Amsterdam is ook de samenwerking
met gemeente Amsterdam gezocht. Dit heeft geresulteerd in een projectplan in het
kader van de zgn. 3e tranche MDT, dat eind oktober 2019 van start gaat. Met dit
project wordt er in samenwerking met o.a. 5 stadsdelen geëxperimenteerd met het
MDT-concept naar het model van de Vlaamse Samenlevingsdienst.
De projectperiode van alle nu lopende proeftuinen MDT eindigt begin 2020. Verschillende organisaties, veelal in samenwerking met anderen, zullen projectplannen
indienen binnen de zgn. 4e tranche MDT. Dat betekent dat we doorpakken in de
uitrol en borging van MDT in de stad Amsterdam. We gaan ervan uit dat enkele van
deze projectplannen begin 2020 (tot begin 2022) tot uitvoering komen. Het Amsterdams Platform MDT zal dan gaan zorgdragen voor nog meer samenhang en verdere
samenwerking.
We zien in MDT, en het platform in het bijzonder, ook een mooie kans om op een
verfrissende wijze met een diversiteit aan organisaties samen op te trekken en de
jongeren de kansen te geven die zij verdienen.
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De Proeftuinen
Graag laten we zien hoe het er in de Amsterdamse
proeftuinen voor staat. We geven inkijk in wat de proeftuin precies doet, hoeveel jongeren er al aan de slag zijn
geweest met MDT, maar vooral hoe jongeren het zelf ervaren
en welke nieuwe positieve energie MDT hen geeft.

Music Moves verbindt jongeren met kwetsbare mensen door middel van muziek.
Met het trainingsprogramma zijn 100 jongeren opgeleid tot social coaches, door trainingen in
onderwerpen zoals maatschappelijke problematiek, sociaal ondernemerschap en organiseren.
Met deze kennis hebben zij hun eigen sociale muziek evenement bedacht en uitgevoerd tijdens
de introductieweek van de Hogeschool van Amsterdam, waar nog eens 300 jongeren als vrijwilligers hielpen bij de organisatie van de evenementen.

Urban Talentz is het multiculturele vrijwilligers platform van Groot-Amsterdam
en richt zich op kwetsbare jongeren (14-30 jaar) met voornamelijk een migratie achtergrond:
jongeren waarvan wordt gezien dat zij sociale uitsluiting ervaren. Met Urban Talentz krijgen
de jongeren de kans hun talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en die in te zetten voor
de samenleving. Urban Talentz verbindt jongeren met organisaties waar zij doorgaans zelf niet
mee in aanraking zouden komen. Hierdoor kunnen zij hun netwerk uitbreiden en hun toekomstperspectief vergroten.

EventHands begeleidt 80-120 jongeren (16-27 jaar) door middel van vrijwilligerswerk
op festivals en evenementen. Middels coaching leren zij zelf een evenement organiseren en
krijgen zij grip op hun eigen toekomst. In de Impact Generator van EventHands organiseren jongeren activiteiten voor maatschappelijke organisaties en de buurt. Jongeren dragen ideeën aan
om hun skills in te zetten voor stad en samenleving. Zo organiseren zij een plastic-opruim-dag,
een rollator disco in het lokale verzorgingstehuis en een feest voor kinderen uit het AZC.

“Music Moves heeft mij het organiseren van een event van
begin tot eind geleerd. Het allermooiste vind ik de blijdschap
en dankbaarheid die we ervoor terug hebben kregen vanuit
onze doelgroep.”
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Project MET - Maatschappelijke ErvaringsTijd - biedt zo’n 60
Amsterdamse jongeren in een kwetsbare positie (12-23 jaar) de mogelijkheid
om helemaal zélf vorm en invulling te geven aan hun MET. Ze groeien en ontwikkelen in de dingen die zij willen en leren al doende de nodige vaardigheden aan.
MET werkt niet met een vast aanbod, maar volledig participatief. MET zal tevens
inzicht opleveren welke belemmerende en versterkende factoren jongeren ervaren als
het gaat om vrijwillige inzet.

Youngsterdam

werkt samen met Amsterdamse jongeren (15-28 jaar) en

maatschappelijke- en culturele organisaties, waarbij jongeren hun talenten ontwikkelen en
nieuwe vaardigheden leren. Youngsterdam heeft een game ontwikkeld waar jongeren kunnen
ontdekken waarvoor ze zich willen inzetten, hoe ze dit samen kunnen doen, en hoe ze hun
ambitie in de vorm van een challenge kunnen waarmaken. Bij individuele challenges worden
jongeren als vrijwilliger gekoppeld aan diverse lopende sport en maatschappelijke projecten. Dit
kan bijvoorbeeld bij buurt sportprogramma’s of bij een evenement in de buurt. Bij de challenges wordt gebruik gemaakt van de methodiek Youth Organizing. Binnen deze methode zijn de
jongeren de producent en verantwoordelijk voor de challenge die ze neer zetten.

IMCoach koppelt 225 jongeren als coach aan leerlingen van de Weekendschool (10-14
jaar) om de leerlingen extra aandacht te kunnen geven. De IMCoaches begeleiden de leerlingen
1-op-1 met huiswerk, cito training of wiskundebijles, maar begeleiden de leerlingen ook in de
weekendschoolklas, bij het sporttoernooi of het zomerkamp. IMCoach streeft ernaar zoveel
mogelijk oud-leerlingen van de Weekendschool als IMCoach te betrekken en op alle vestigingen
in Nederland dit programma te kunnen verankeren.

Next Generation leert jongeren gedurende vier maanden alles over sociaal ondernemerschap. Om deze kennis in de praktijk te brengen koppelen wij de jongeren aan sociale
ondernemers of kunnen ze hun eigen idee ontwikkelen onder onze begeleiding. Next Generation
streeft naar duurzame impact op het gebied van sociale cohesie, arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en duurzaamheid te creëren.

“Urban Talentz heeft voor mij betekend dat ik beter met
mensen om kan gaan en nu kennis heb van de kunst- en cultuursector waar ik zonder Urban Talentz nooit mee in aanraking zou zijn gekomen.”
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Prosocial biedt jongeren de kans om, samen met anderen, van
waarde te zijn voor hun eigen buurt. Prosocial richt zich op jongeren uit verschillende landen – waarvan 50% statushouders – die hun talenten kunnen inzetten voor hun eigen buurt. Dit doen ze in groepsvorm gedurende drie maanden. Met
inzet van eigen talenten geven de jongeren zelf vorm aan de projecten. 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.

Starters4Communities biedt jongeren (18-30 jaar), met of zonder startkwalificatie, de kans om kennis te maken met sociaal ondernemerschap. 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. De jongeren zetten hun talenten in voor een sociale en duurzame wereld en werken
aan persoonlijk leiderschap.

Tamino 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 op doen 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.

Ympact020 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.

“Bij EventHands doe je werkervaring op en leer je dat je van
betekenis kunt zijn voor anderen.”
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Young Leaders Uit de Buurt

is een project voor

jongeren (14-23 jaar) uit Amsterdam Nieuw-West. De jongeren volgen drie
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 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 is een project om 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, Afro-Caribisch). Jongeren zijn in dit project niet alleen helpende
handjes, maar zijn de sleutel tot de oplossing. De verhalen, ideeën en leerbehoeften van deelnemers staan centraal. Het traject bestaat uit praktijk- en trainingsonderdelen. In de stad worden
verbindingen gelegd met organisaties die graag gebruik maken van de ervaring en expertise
van de jongeren op het gebied van diversiteit, inclusie, en maatschappelijke spanningen. Er
worden trainingen en sessies georganiseerd waarin de jongeren vaardigheden en kennis aangereikt krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen.

“Het is fijn om me begrepen te voelen bij MET, dat ik zoveel
kansen krijg om mezelf te laten horen. Zo mooi wat ik allemaal heb bereikt en nog kan bereiken.”
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