Bied jij jongeren de kans om hun talenten en passies te ontdekken?
Hoe fijn zou het zijn als we jongeren die niet precies weten wat ze willen in de toekomst, kunnen
helpen om de juiste keuze te maken? Door middel van een maatschappelijke diensttijd (MDT) waar ze
het verschil kunnen maken én ervaring op kunnen doen, halen we hun toekomst een stukje dichterbij.
Een maatschappelijke diensttijd is een soort stage, waarbij jongeren de kans krijgen om hun
interesses te ontdekken, hun talenten te ontwikkelen, iets goeds te doen voor een ander én die keuze
voor de toekomst concreter te maken. Project Future biedt zo’n kans!
Project Future is een MDT-project in Noord-Limburg. Ons doel is om jongeren een maatschappelijke
diensttijd aan te bieden bij diverse (maatschappelijke) organisaties.
Wat er concreet gebeurt
In twee jaar tijd gaan we jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar begeleiden en de gelegenheid geven
om een MDT te volgen die aansluit bij hun interesses, ontwikkelwens en vermogens. Daarnaast is het
van belang dat de diensttijd een maatschappelijk doel bevordert. De stages duren elk 26 weken en
hebben een omvang van 20 tot 28 uur per week.
Hoe kan jouw organisatie helpen?
De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray hebben vier
inhoudelijke programmalijnen ontworpen, die toekomstgericht zijn, diversiteit in niveaus bieden en
maatschappelijk relevant zijn. Deze vier lijnen zijn energietransitie, zorg, natuur- en recreatie en
sociale integratie. Wij denken dat jouw organisatie goed aansluit bij de maatschappelijke
programmalijnen. Wil jij enthousiaste jongeren een plek bieden binnen jouw organisatie? Neem dan
contact met ons op!
Wat wij bieden
Samen met de overheid zorgen wij voor publiciteit en voor het werven van kandidaten. We zorgen
voor een goede match van de kandidaat met jouw organisatie. We begeleiden de kandidaat vóór,
tijdens en na het vrijwilligerstraject door middel van een coach die zijn persoonlijke ontwikkeling volgt
en stimuleert. Natuurlijk is ook begeleiding vanuit jouw organisatie gewenst. Daarvoor willen we
samen met jou de methodiek van de natuurlijke begeleider (de “Harrie”) ontwikkelen. De begeleiding
vanuit de organisatie zal neerkomen op ongeveer 4 uur per week. Mocht de match alsnog niet goed
genoeg blijken te zijn, dan zorgt het project voor een goede terugvalvoorziening.
Bied jongeren zo de kans om hun talenten en passies te ontdekken en bind een nieuwe
generatie aan je organisatie of bedrijf! Heb jij een plek beschikbaar? Neem dan contact op met
Marcel van den Broek, via marcel.vanden.broek@beesel.nl.
Namens de werkgroep Project Future, bedankt!
We hebben de beoogde partners met zorg geselecteerd. Mocht u zich in onze vraag niet voldoende herkennen,
dan zouden wij deze graag nog persoonlijk aan u toelichten. U kunt ons dit telefonisch of per mail melden.

