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Regio Noord-Holland Noord wil maatschappelijke
diensttijd voor jongeren ’die niet weten wat ze willen’
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Een half jaar niets om handen hebben, niet weten wat je wilt met de rest van je
leven: jongeren tussen de 16 en de 27 jaar uit Noord-Holland Noord die aan
dat profiel voldoen komen in beeld voor ’de proeftuin maatschappelijke
diensttijd’, waarvoor de achttien regiogemeenten subsidie gaan aanvragen.
In september neemt een onafhankelijke commissie een besluit over de aanvraag.
De maatschappelijke diensttijd is een belangrijk programmapunt van het kabinet.
Vanaf september moet het regionaal worden uitgerold. Jongeren krijgen op
vrijwillige basis tussen de 20 en 28 uur per week allerlei vaardigheden aangeboden
en doen tegelijk iets waar de samenleving bij gebaat is.
Voorbeelden te over: ict’ers in opleiding die ouderen met computerproblemen
helpen, jongeren die leren koken, met machines leren omgaan of evenementen
organiseren. De 120 deelnemers in het eerste jaar leren hun eigen talenten te
ontdekken en zetten zich tegelijk in voor een maatschappelijk doel.
De proeftuin maatschappelijke diensttijd wordt wat de regio betreft naar het
voorbeeld van de Belgische Samenlevingsdienst opgetuigd. Daar gunctioneert het
als ’sociaal cement’ en is het een ideaal ’integratieparcours voor jongeren van
buitenlandse origine’
De proeftuin moet uitwijzen wat werkt en niet werkt. Daarna kan de
maatschappelijke diensttijd definitief worden ingesteld.
De Belgische Samenlevingsdienst bestaat al sinds 2007 en heeft mooie resultaten
geboekt. Zo blijkt dat 83 procent van de kwetsbare jongeren zes maanden na hun
deelname een baan heeft of aan een opleiding is begonnen. De doelgroep van de
proeftuin moet divers zijn, net als in het Belgische voorbeeld. Jongeren blijken
daarmee ’zelfreflectie’, ’een kritische geest’ en ’maatschappelijk bewustzijn’ te
ontwikkelen.
De maatschappelijke diensttijd is een belangrijk programma-onderdeel van het
kabinet, dat vooral op aandrang van het CDA in het regeringsbeleid is opgenomen.

Met een ’andere manier van leren’ wil de overheid jongeren helpen hun weg in de
samenleving te vinden.
Keuzestress
Dat is nodig, omdat steeds meer jongeren een burn-out oplopen of bezwijken onder
de ’keuzestress’. Mede door de social media komen jongeren met zoveel
mogelijkheden in aanraking dat ze niet meer weten welke studierichting ze het best
kunnen volgen. Andere factoren waardoor veel jongeren de weg kwijt raken zijn:
studieschuld, beperkingen op de woningmarkt, flexcontracten op de arbeidsmarkt
waardoor economische zelfstandigheid wordt uitgesteld.
Volgens de regio zijn er voldoende jongeren die voor het project in aanmerking
komen, zoals thuiszitters met een vrijstelling van de leerplicht, voortijdig
schoolverlaters, jongeren met een bijstandsuitkering, jongeren die tussentijds met
een opleiding MBO, HBO of universitair ddui
De regio is enthousiast over de plannen. Dat geldt zowel voor de 18 gemeenten als
voor de organisaties, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen die recent al
bijeen zijn geweest voor een ’inspiratiebijeenkomst’.
Er wordt wel een belangrijke kanttekening gemaakt: de uitvoering is afhankelijk
van de vraag of er financiering door de landelijke overheid loskomt. Er is een klein
miljoen mee gemoeid. Een coördinerende rol wordt toebedeeld aan het Regionaal
Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) waar de achttien gemeenten van NoordHolland Noord in participeren.
Begeleiding
Er wordt gestart met acht groepen van 15 tot 20 jongeren die worden verdeeld over
de hele arbeidsmarktregio. Er is tijdens hun maatschappelijke diensttijd uitgebreide
begeleiding, zowel tijdens de groepsactiviteiten als individueel. In de wekelijkse
groepsdag is er aandacht voor wat er leeft bij jongeren en wat er speelt binnen de
groep. Er worden activiteiten, workshops en trainingen aangeboden.
Het project start met een spectaculaire week waarin het de bedoeling is dat de
jongeren door middel van sport, spel en andere leuke activiteiten een hechte groep
worden. Daarbij wordt gedacht aan het inschakelen van een speler van AZ die de
groep inspireert en een training verzorgt.
Jongeren bepalen zelf bij welke gastorganisatie ze hun maatschappelijke diensttijd
gaan doen.
Op basis van de van te voren aangegeven interesses (sport, cultuur, milieu, welzijn
etc.) en persoonlijke ontwikkelingswensen worden maatschappelijke organisaties

of bedrijven uitgenodigd voor een speed-date. Een jongere met een ict-knobbel kan
in een wijkcentrum of de bibliotheek les gaan geven aan ouderen met
computervragen, een jongere die iets voor kinderen wil doen kan bij Humanitas een
vakantieweek organiseren.

