
Beste kamerleden,
Het afgelopen jaar is een jaar vol met uitdagingen geweest voor iedereen in

Nederland. Niet in de laatste plaats voor jongeren. Ondanks alle belemmeringen
door de COVID-maatregelen, thuis onderwijs volgen en minder sociale contacten

laten jongeren overal in Nederland hun veerkracht en energie zien. Zij
ontwikkelen zichzelf, doen iets voor een ander en denken graag mee over de

oplossingen van de toekomst! Bij Jongerenambassadeurs, één van de officiële
programma’s van de MDT (maatschappelijke diensttijd) hebben het afgelopen
jaar ruim 200 jongeren impact gemaakt. Voor zichzelf, voor hun organisatie én
voor de samenleving. En we hopen de komende jaren nog veel meer jongeren

de kans te geven zichzelf te ontwikkelen en hun stem te laten horen in de
maatschappij. Wij vragen u daarom ook de komende jaren te kiezen voor en te
investeren in MDT. Waarom? Dat laten onze jongerenambassadeurs graag zelf

aan u weten in deze bundeling van verhalen en ervaringen:

Meike (17) Free a Girl

Tijdens mijn jongerenambassadeurschap heb ik vele dingen geleerd
waaronder: hoe ik beter kan communiceren met de mensen om mij heen,
hoe ik het beste een onderzoek kan uitvoeren om hier de beste resultaten uit
te krijgen en daarnaast heb ik ook super leuke mensen leren kennen en
contacten voor het leven gelegd. Wat ik meeneem uit mijn
ambassadeurschap is, dat geduld een schone zaak is, soms gaat het even
niet zoals je wilt, maar met goede communicatie en geduld kom je verder. Ik
heb een geweldige tijd gehad.

Laura (17) Amalia Kinderziekenhuis

Dankzij Jongerenambassadeurs kan ik nu in deze zware tijden toch nog iets
goeds doen. Ik kan vanuit huis iets betekenen voor de maatschappij. Samen

met Free a Girl doe ik onderzoek naar de gevaren van het internet. In deze
tijd, waarin iedereen alleen maar thuis zit, is het internet een extra gevaarlijke

plek. Het is erg fijn om met iets bezig te zijn wat de wereld wat veiliger
maakt. Ik gun het andere jongeren om ook ambassadeur te worden. Met

deze ervaring bereid je je vast voor op de toekomst, je leert om goed te
communiceren met anderen en dat is erg belangrijk. Het is niet alleen

leerzaam, maar ook erg leuk om in deze tijden iets goeds te doen.

Luuk (26) Erfgoed Leiden

Tijdens mijn periode als Jongerenambassadeur bij Erfgoed Leiden heb ik
mogen ervaren hoe het is om als verbindende schakel op te treden tussen
jongeren en de maatschappij. Door corona is het verschrikkelijk lastig
geworden om met nieuwe mensen in contact te komen die je kunnen
inspireren en motiveren. Zeker voor jongeren. Het is dan ook fantastisch dat
ik samen met Erfgoed Leiden, ondanks alles, een jongerenraad heb weten op
te zetten. Het is waanzinnig dat ik een plek heb mogen creëren waar
jongeren bij elkaar kunnen komen, ideeën kunnen uitwisselen en zich
kunnen inzetten voor waar zij gepassioneerd over zijn. Hierbij heb ik
ontzettend veel geleerd van de mensen van Erfgoed Leiden en heb ik
van dichtbij mogen meemaken hoe zij zich inzetten voor het erfgoed
dat Leiden rijk is. Het vervult me dan ook met trots dat ik mijn eigen
steentje heb mogen bijdragen aan deze prachtige organisatie.



Tijdens mijn jongerenambassadeurschap bij het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen heb ik een kijkje achter de schermen genomen bij de
innovatie van medicijnbijsluiters. Hierbij heb ik geleerd hoe belangrijk het is
om een vraagstuk uit verschillende perspectieven te bekijken, evenals het
feit dat jongeren in een soortgelijk vakgebied veel van elkaar kunnen leren.
Door samen te brainstormen en onze kennis te bundelen, hebben we een
advies uitgebracht omtrent de bijsluiters.

Lindsay (21) College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Ik denk dan ook dat het heel waardevol en belangrijk is
om toekomstige jongeren te betrekken in de
maatschappij door middel van een MDT. Zo kunnen zij, net
als ik, werken aan hun eigen ontwikkeling en tegelijkertijd
wat teruggeven aan de maatschappij.

Het project dat ik bij Jongerenambassadeurs heb mogen volgen heeft
enorm veel inzichten gegeven. Het heeft me laten zien dat er meer is in het

leven van een scholier dan alleen maar school, werk en afspreken met
vrienden. Hier krijg je de kans om echt iets bij te dragen aan de maatschappij

en in contact te komen met like-minded jongeren. Ook heb je hier het
gevoel dat er echt naar je ideeën wordt geluisterd en dat deze serieus

worden overwogen. En dan zijn de vele gastlessen en informatie nog een
groot extraatje! Kortom, op intellectueel en sociaal vlak is dit de beste kans

om je te kunnen ontwikkelen. De begeleiders zijn bovendien super begripvol
en laagdrempelig. Je voelt je gelijk op je gemak!

Adna (15) Uitgeverij Malmberg

Svea (17) D66 Hengelo

     Mijn stem wordt gehoord. Het is zo bijzonder dat ik niet word beperkt in
mijn vrijheid, terwijl het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou
moeten zijn. Mijn mening kan ik geven zonder dat er merkwaardig over

gedaan wordt. Maar het aller belangrijkste: er wordt geluisterd. Ik besef mij
hoe waardevol deze positie is: in veel landen hebben jongeren niet de

mogelijkheid hun visie te uiten door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij een
organisatie als Jongerenambassadeurs.

‘Jij gaat leren om los te laten, om in het diepe te springen’. Dat is wat tegen
mij werd gezegd toen ik jongerenambassadeur werd bij D66 Hengelo. Door

deel te nemen aan het Marktplein-project in samenwerking met D66
Hengelo heb ik niet alleen geleerd om te genieten van het onverwachte. Ook

ben ik gegroeid in zelfvertrouwen: vooral in het geven van mijn mening.
Want het is niet gemakkelijk om als één van de jongsten van een groep in

het belang van alle jongeren jouw mening naar voren te brengen.

Beslissingen moeten genomen worden op basis van een realistische
presentatie van de samenleving waarin iedere stem gelijkwaardig is. Helaas

is dat nog niet het geval. Een project als Jongerenambassadeurs draagt haar
steentje hier aan bij. Ze geven je een stem die gehoord wordt - er is niets

waardevoller dan dat.



Ik ben Sundus, eerstejaars student Biomedical sciences. Sinds november
2020 ben ik officieel een jongerenambassadeur. Jongerenambassadeurs
heeft mij de mogelijkheid gegeven om interessante mensen te ontmoeten
en in contact te komen met indrukwekkende organisaties. Ik mocht zelf
kiezen met welke organisatie ik wilde werken. Dit was voor mij Amnesty, een
organisatie die zich inzet voor mensenrechten. Door de vele bijeenkomsten
kan ik voor mijn gevoel beter presenteren en discussiëren. Deze skills kan ik
in mijn latere carrière goed gebruiken. Ook kan de uitbreiding van mijn
netwerk mij later goed van pas komen. De coaches van de
jongerenambassadeurs zijn een goed steunpunt en staan altijd voor je klaar.

Wil jij jouw stem laten horen over onderwerpen die jou interesseren en vind
jij het net als ik belangrijk om iets te betekenen voor de maatschappij? Dan
zou ik je het zeker aanraden om jezelf aan te melden als
jongerenambassadeur.

Sundus (19) Amnesty Zaanstad

Ilse (18) Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Jongerenambassadeurs was voor mij een unieke ervaring. In een korte tijd
leerde ik bij ProDemos om een enquête op te stellen, studenten naar hun

ervaring te vragen en een advies te geven aan een organisatie. Het is
belangrijk om jongeren te betrekken bij beslissingen die over hun leefwereld

gaan. Jongeren weten immers precies waar hun leeftijdsgenoten tegenaan
lopen; ik ervaarde dat mijn klasgenoten en vrienden het moeilijk vonden om

meer weten te komen over politieke debatten. Ik mocht mijn visie als jongere
kenbaar maken binnen een maatschappelijke organisatie.

Ik ben erg dankbaar voor de kans die Jongerenambassadeurs mij heeft
gegeven, aangezien ik een onvergetelijke en leerzame ervaring als

Jongerenambasadeur bij ProDemos heb gehad.

Maurits (17) ProDemos

September 2020: Ik loop door Den Haag, net terug van de presentatie aan
staatssecretaris Knops en een spontaan bezoekje aan de Tweede Kamer.
Terwijl ik naar het station loop zeg ik mijn groepsgenoten gedag,
en denk ik na over hoe leuk ik het de afgelopen tijd heb gehad.

Toen ik net begon aan het traject van jongerenambassadeurs, las ik
over de organisatie en het sprak mij direct aan: impact maken, je
stem laten horen en nieuwe mensen ontmoeten? Dat is iets voor mij!
Ik gaf mij op en wat in de maanden daarna volgde was een traject
waarin ik presentatie skills heb ontwikkeld, mijn kennis over digitale
identiteit heb vergroot, en uiteindelijk een rapport heb gemaakt voor het
Ministerie van BZK.

Een bijzondere en vooral leerzame ervaring die ik heb gedeeld met een leuke
groep vrolijke en jonge mensen, die allemaal hun stem hebben laten horen.
Deze ervaring zal ik niet snel vergeten!



Maaike (23) WO=MEN

Sasha (16) Free a Girl

Dankzij jongerenambassadeurs heb ik de kans gekregen om een stukje bij te
dragen in het verbeteren van de wereld. Ik werk nu dan samen met Free a

Girl om onderzoek te doen naar de gevaren op social media en of jongeren
wel bewust zijn van alle problemen die zich op verschillende platformen
afspelen. Ik hoop dan ook impact te kunnen maken om jongeren voor te

bereiden op wat er allemaal online afspeelt en hoe zij zich uit verschillende
situaties kunnen redden. Want jongeren zitten steeds eerder op social media

en vooral voor hen is het belangrijk om bewust te zijn van wat er allemaal
kan gebeuren.

Ik gun elke jongere een jongerenambassadeursschap, omdat je op deze
manier je stem kunt laten horen in een organisatie. Jongerenambassadeurs
gaat samen met jou op zoek naar waar je interesses liggen en wat een
passende organisatie zou kunnen zijn. Door hun grote netwerk word je
vervolgens gekoppeld aan organisaties waar je anders nooit terecht zou
komen. In mijn geval is dat een organisatie die opkomt voor meer
gelijkheid in de samenleving. Een perfecte match tussen mijn politieke
interesses en wens voor meer diversiteit en inclusie in Nederland.
Ik merk dat mijn mening en input door de organisatie als super
waardevol gezien wordt. Juist over onderwerpen als social media,
dé wereld waarmee jongeren opgroeien, heb ik een bijdrage kunnen
leveren. Maar ook meer inhoudelijk merk ik dat mijn visie gewaardeerd
wordt. Daarnaast is het ontzettend interessant om praktisch mee te
kunnen kijken binnen een organisatie. Hoe wordt een campagne
opgezet? Welke organisaties zijn hierbij betrokken? Hoe wordt iets naar
buiten toe gebracht? Dit zijn allemaal dingen die ik geleerd heb tijdens
mijn jongerenambassadeurschap. Vanuit Jongerenambassadeurs wordt er
ingecheckt hoe je ambassadeurschap bevalt en kun je sparren over bepaalde
onderwerpen. Ik gun elke jongere deze begeleiding en een interessant
inkijkje bij een organisatie die bij hun interesses aansluit!

Eén woord: Jongerenparticipatie! Als jongerenambassadeur krijg je de
gelegenheid om aan de slag te gaan bij een organisatie, politieke partij,

vereniging of bedrijf. Hierbij zorg je ervoor dat er aandacht wordt besteed
aan jongerenparticipatie binnen dat orgaan. Terwijl wij daarmee bezig zijn

ontdekken we meer over onszelf. We werken aan ons netwerk en we
ontmoeten personen waarvan je nooit gedacht had dat dat ooit zou

gebeuren. De jongerenambassadeurs zorgen ervoor dat de kloof tussen de
jongeren en de generatie voor ons een stuk kleiner wordt.

Mark (24) Gemeente Zutphen

En dat doen we simpel door te communiceren en te luisteren
naar elkaar. Participatie is in mijn ogen ondernemend zijn in de

stappen die we maken. En niet wachten en hopen dat de
resultaten naar je toe komen. Alle jongeren die als

jongerenambassadeur aan de slag gingen, hebben gewerkt aan
de resultaten en deze ook bereikt.



Zoals u uiteraard weet, komt er met een nieuw kabinet een nieuw beleid. Nu
heb ik mogen vernemen dat het nog onduidelijk is of de Maatschappelijke
Diensttijd (MDT) ten aantreden van het volgende kabinet, een plaats zal krijgen
in het beleid. Ik hoop met deze brief enige aanzet te geven om de MDT een
goede plaats in het beleid te geven.

Op het oog is de MDT een manier om jonge mensen maatschappelijk te
betrekken en hen een steentje bij te laten dragen aan de samenleving. Hoewel
dit uiteraard enorm belangrijk en nuttig is om mee te beginnen, onderscheidt
de MDT zich van andere manieren van vrijwilligerswerk door, naast de eerder
benoemde doelen, zich ook enorm te concentreren op ontwikkeling, het
bijbrengen van kennis en het bouwen van een netwerk. De MDT is enorm
belangrijk voor jongeren die zichzelf een steuntje in de rug willen geven en geeft
hen de kans zich te onderscheiden en te ontwikkelen. Met de ervaring en kennis
die jongeren hierbij opdoen kan de overheid vervolgens ook weer hun voordeel
uithalen. Jongeren die al vroeg organisatiekennis opdoen bij bijvoorbeeld een
overheidsinstelling of een ministerie of zelfs een ZBO, zijn niet alleen meer
ervaren als ze later wellicht bij één van deze instanties gaan werken, maar ze
creëren ook vaak een voorkeur om bij deze instellingen aan de slag te gaan,
waardoor de overheid eenvoudiger aan trainees met enige kennis en ervaring
komt, wat uiteraard de betreffende organisaties enorm helpt.

Bovendien geeft het jongeren ook een kans om daadwerkelijk van nut te zijn in
groter geheel. Potentiële plannen die ergens bij jongeren in het hoofd
rondspoken krijgen door de MDT een kans om daadwerkelijk tot uiting gebracht
te worden. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat de MDT ook de visie van
jongeren verbreedt, wat uiteraard samenwerking bevordert en jongeren
nieuwsgierig maakt voor onderwerpen waar zij wellicht van tevoren nog niets
voor voelden. Ten slotte wil ik u vertellen dat de MDT veel inclusiever is dan
andere middelen van jongereninspraak, zoals een jongeren politieke partij of
een gemeenteraad, die over het algemeen vooral hoger opgeleiden bereiken die
van tevoren al een algemene interesse in politiek, maatschappij en bestuur
hadden.

Dus leden van de Kamer, ik hoop dat u, ongeacht hoe de coalitie er na de
formatie uit moge zien, een goede plaats geeft aan de MDT. Het is een bijzonder
inclusief en effectief middel dat jongeren enthousiast en nieuwsgierig maakt
over hun bijdrage aan de samenleving en het geeft hen een perfecte kans om
                          zich verder te ontwikkelen.

In November kwam ik terecht bij het panel KBO-PCOB waar ik
met veel plezier met andere jongeren uit heel Nederland aan heb

gewerkt. Nu werk ik als jongerenambassadeur aan het project
voor Kargadoor, ik vind dit heel tof om naast mijn studie te doen!
Op die manier kan ik daadwerkelijk een maatschappelijk verschil
maken. Zo hoop ik andere mensen te helpen en samen positieve

verandering teweeg te brengen.

Eef (20) KBO-PCOB / Kargadoor

Stijn (19) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties



Jongerenambassadeurs heeft mij een heleboel mogelijkheden gegeven voor
mijn toekomst. Niet alleen voor een baan en stageplek. De ontwikkeling die
ik heb doorgemaakt is enorm en voor mij heel gunstig geweest. Ik ben
geduldiger geworden, mijn communicatie-skills zijn beter geworden en nog
veel meer. Ook kijk ik nu nog meer uit naar mijn opleiding: Verpleegkunde.

Lotte (16) Amalia Kinderziekenhuis

Jaychi (22) Amnesty Tilburg

Het Amalia Kinderziekenhuis heeft mij veel
mogelijkheden geboden. De samenwerking met
Jongerenambassadeurs was top. Er is goede
communicatie en ze staan altijd open voor vragen. Ik
vind dat dit moet blijven bestaan omdat het voor
jongeren veel kan betekenen!

Annefleur (14) Uitgeverij Malmberg

Hi! Ik ben Jaychi, een Jongerenambassadeur voor Amnesty Tilburg op dit
moment. Hierbij help ik hen met hun aanwezigheid op sociale media, maar

ook zoek ik uit of het nieuwe hippe platform, TikTok, effectief ingezet kan
worden voor het werven van een jongere doelgroep. Ik vind het

jongerenambassadeurschap erg belangrijk, omdat dit jongeren de kans
geeft om met verschillende instanties samen te werken en te leren over het
werkveld of waar zij interesse in hebben. Dit zorgt ervoor dat wij ons kunnen
verrijken met nieuwe kennis en ervaring, iets wat altijd mooi meegenomen

is! Daarnaast draagt het zowel mooi bij aan de maatschappij, als de
maatschappelijke ontwikkeling. Uiteindelijk zijn wij toch écht de toekomst,
en door jongeren te betrekken bij de maatschappelijke diensttijd, biedt dit

hen de kans om gezien te worden en om impact te maken!                           

Voor ik Jongerenambassadeur werd, hoorde ik hele positieve
verhalen vanuit mijn omgeving over de unieke kans om
Jongerenambassadeur te zijn. De droomplek bij uitgeverij Malmberg trok
meteen mijn aandacht, omdat ik als jongere graag bijdraag aan de
ontwikkeling van schoolboeken. Bij Malmberg denk ik in een panel mee, doe
ik voorbereidende opdrachten en onderzoeken om met de blik van jongeren
de lesboeken te verbeteren; een unieke kans om als leerling van de boeken
mee te mogen denken over de ontwikkeling.

Door deze droomplek leer ik behalve met ideeën komen ook mijn interesses
kennen. Het prikkelt mij om op een brede manier naar schoolboeken en de
maatschappij te kijken. Ik verheug me op de komende maanden om nog
meer te leren en adviezen te geven aan Malmberg en op deze manier een
bijdrage aan de maatschappij te leveren. Voor mij is dit nu al een waardevolle
ervaring.



Juist in deze bizarre periode is het belangrijk dat je als jongere laat zien dat je
je inzet voor de maatschappij. Niet stilzitten, maar aan de slag gaan. Het

mooie van een jongerenambassadeursschap is dat je er alleen maar winst
mee kunt behalen. Zo leer je nieuwe mensen kennen, train je je skills en geef

je een belangrijk signaal af; namelijk dat de stem van jongeren er écht toe
doet.

Tim (18) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ik ben als Jongerenambassadeur volledig van mening dat MDT moet blijven.
Zo heb ik als jongerenambassadeur heel veel dingen geleerd, die ik elders
misschien niet zou hebben geleerd. Niet alleen heb ik zelf dingen mogen
leren, maar ook dat ik andere jongeren dingen heb kunnen leren.

We denken continu na over de vraag: hoe kunnen wij jongeren betrekken bij
wereldproblematiek? Door verschillende meetings te houden en met
verschillende mensen samen te werken leer je om vanuit verschillende
invalshoeken na te denken en te handelen.

Door de mogelijkheid om als Jongerenambassadeur aan de slag te gaan, is
de drempel veel lager geworden om grotere instanties te benaderen en voel
je als jongere echt dat je gehoord wordt.

Door mijn positieve ervaringen ben ik er dus van overtuigd dat heel veel
andere mooie initiatieven kunnen worden genomen door juist MDT te laten
bestaan. Hoe mooi is het als veel meer jongeren zich gehoord kunnen
voelen?

Tabarek (19) Amnesty Zaanstad

Yzette (19) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Als ik aan Jongerenambassadeurs denk, denk ik aan wat voor mooie 
ervaringen ik heb mogen opdoen! Mijn naam is Yzette Aro en ik heb

als jongerenambassadeur mogen werken aan een project voor
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het ging om een zeer relevant, maar vooral ook interessant
onderwerp namelijk: digitale identiteit.

Tijdens mijn jongerenambassadeurschap heb ik geleerd dat
jongeren een goede bijdrage kunnen leveren aan het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken. Persoonlijk heb ik geleerd

dat als je iets echt wil, je er volledig voor moet gaan en dat er meer in
je zit dan dat je in eerste instantie soms denkt.

Naast deze wijsheid zal ik ook mooie herinneringen meenemen, want met
verfrissende ideeën kwam ons project tot een mooi en duidelijk eindrapport

dat we hebben mogen presenteren aan minister Knops!



Wij hopen dat u na het lezen van deze brieven van onze jongeren de
meerwaarde van de MDT en Jongerenambassadeurs met ons deelt!  Niet alleen
voor de jongeren zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Wij geloven in

de kracht en onmisbare impact van jongeren. Met hun energie, ideeën en
adviezen zetten zij de wereld positief in beweging. Zet u deze beweging met ons

voort?

Wij vragen aan u én het nieuwe kabinet om de MDT en het programma
Jongerenambassadeurs een kans te geven en niet weg te bezuinigen uit de

Rijksbegroting, zodat alle jongeren in Nederland de kans krijgen om aan de slag
te gaan bij hun droomplek! Mocht u meer informatie willen over

Jongerenambassadeurs, neem gerust contact met ons op.

Met hartelijke groet,

namens alle jongerenambassadeurs,

Jasmijn Verbeek 
Projectleider

www.jongerenambassadeurs.com | www.doemeemetmdt.nl

jasmijn@jongerenambassadeurs.com

@jongerenambassadeurs | @mdt.nl


