SPEAKING MINDS MDT

Voor gemeenten die jongeren willen betrekken
bij het beleid in woorden én daden

WAT IS SPEAKING MINDS MDT?
Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd (MDT) betrekt praktisch opgeleide jongeren
van het VMBO bij gemeentelijk beleid in woorden én daden. Thema’s op het gebied van
kinderrechten staan hierbij centraal zoals: armoede, jeugdzorg, onderwijs en gezondheid. Tijdens
een trajectweek worden jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld. De jongeren
formuleren een advies over een beleidsvraagstuk van de gemeente. Ook koppelen ze hier
een activiteit aan die ze zelf vormgeven, opzetten en uitvoeren tijdens hun maatschappelijke
diensttijd gedurende 10 weken.
De gemeente hoort aan de ene kant wat er in de doelgroep speelt en waar jongeren tegenaan
lopen. De jongeren maken aan de andere kant kennis met de lokale politiek. Zij krijgen een
podium om voor zichzelf op te komen en zich uit te spreken over onderwerpen die hen
aangaan. Ook leren zij om een activiteit vorm te geven en een budget te beheren. Jongeren
komen met nieuwe plannen en ideeën. Zij zijn de ‘Speaking Minds’.

Speaking Minds MDT is een initatief van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.
Samen met jongeren hebben zij een methode ontwikkeld voor succesvolle jongerenparticipatie.

WAAROM SPEAKING MINDS MDT?
Dit programma in de maatschappelijke diensttijd bouwt voort op het succesvolle Speaking
Minds programma dat is uitgevoerd bij vele gemeenten door het hele land. Speaking Minds
MDT springt in op de vraag vanuit jongeren en gemeenten om jongeren te betrekken bij de
uitvoering van adviezen in de praktijk. Speaking Minds MDT geeft gemeenten de kans om
een inclusiever beleid te maken dat beter aansluit op de wensen van jongeren. Ook is er een
kinderrechtenworkshop voor gemeenten en jongeren. Daarnaast creëert MDT een hecht
netwerk tussen jongeren, lokale organisaties en gemeenten.

HOE ZIET EEN TRAJECT ERUIT?

Voorbereiding en
planning.
1-3 maanden

Projectweek op school:
de gemeente maakt kennis met
de jongeren en introduceert de
beleidsvraag, hierover gaan zij samen in
gesprek. De jongeren gaan vervolgens op
veldbezoek. Aan het eind van de week
is de slotbijeenkomst waar jongeren hun
advies en plan voor de maatschappelijke
activiteit presenteren.
1 week

Organisatie
en uitvoer van
maatschappelijke
activiteit.
(6 uur per week)

Terugkoppeling
tussen jongeren,
beleidsmakers en
organisaties.
(5 uur)

10 weken

1 week

Kinderrechtenworkshop voor de
gemeente.
1 dagdeel

INTERESSE EN MEER INFORMATIE
Voor meer informatie en interesse stuur een
e-mail naar karin.vannuland@stimulansz.nl

