
 

  

Debatheld: “Volwassenen denken vierkant, wij denken rond.” 
Als maatschappelijke organisatie ben je altijd in beweging. Maar de jeugd is sneller, schakelt sneller.  

Voor je het weet ben je ingehaald. 

 

Volwassenen kunnen veel leren van de jeugd. Andersom dragen volwassenen de verantwoordelijkheid om de jeugd te 

begeleiden op hun weg naar volwassenheid, want ‘it takes a village to raise a child’. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) 

investeert het kabinet in de talenten en inzet van jongeren om iets te doen voor een ander. “Met deze investering maken we 
de samenleving sterker en stellen we jongeren in staat om maatschappelijke impact te hebben.” (Rijksoverheid.nl)  

Een gelijkwaardige dialoog is nodig. Niet incidenteel, maar structureel.  

 

Wat is MDT? 

MDT biedt organisaties de kans om de talenten van de toekomst te ontmoeten en zich aan hen te verbinden. MDT bezorgt 

jongeren een ervaring die ze nooit meer vergeten. Een ervaring waarbij ze talenten ontdekken en ontplooien én tegelijkertijd 

impact maken. Puberboard is het nieuwe MDT programma van DKJL. 

 

Wat is DKJL? 

Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) organiseert unieke ontmoetingen en maakt maatschappelijke thema’s op een 

inclusieve, constructieve manier bespreekbaar. Wij bieden kinderen en jongeren handvatten om een mening te vormen en 

deze te onderbouwen met argumenten. Onze programma’s stimuleren empathie en wederkerigheid en geven volwassenen 

inzicht in het denken van een nieuwe generatie die momenteel opgroeit in sociale afstand. In tijden van spanningen en 

segregatie in onze samenleving vinden wij het belangrijk dat we elkaar beter leren kennen en het gesprek aangaan. Tijdens de 

coronacrisis vinden wij het extra noodzakelijk dat jongeren en volwassenen met elkaar in verbinding staan en met elkaar van 

gedachten wisselen. Alleen samen komen we verder. 

 

“Juist nu is het belangrijk om te praten over wat er in de hoofden van de jeugd omgaat. Hoe komen zij uit de crisis? 

Hoe houden we contact in tijden van sociale afstand? Wat hebben zij nodig? Laten we het er vooral over hebben.”  

 

Wat is Puberboard? 

DKJL faciliteert met Puberboard unieke ontmoetingen tussen maatschappelijke organisaties en jongeren. Puberboard helpt 

organisaties om beter te weten wat de generatie van morgen raakt en te vertalen naar DOEN. We brengen de wens van de 

jeugd om meer inspraak te krijgen in vervulling en betrekken ze direct bij besluitvorming en beleid. Met Puberboard vindt 

structureel en duurzaam een oplossingsgerichte, gelijkwaardige en inclusieve de dialoog plaats met een generatie die in de 

toekomst het beleid bepaalt en het béter moet doen. Puberboard functioneert als een Raad van Advies en formuleert 

toekomstbestendige adviezen op macro- en microniveau die aansluit bij de vraag van onze partner. 

 

Praktisch over puberboard 
Puberboard bestaat uit drie vergaderingen van 1,5 uur gedurende een halfjaar en een feestelijk slotevenement voor alle 

deelnemers en partners. Tijdens de vergaderingen gaan managers van maatschappelijke organisaties in gesprek met twaalf 

jongeren die zijn geselecteerd door DKJL. DKJL helpt de jongeren bij het vinden en uitvoeren van een relevante 

maatschappelijke ‘challenge’ conform de taak en de missie van onze partner. DKJL begeleidt de jongeren bij het uitvoer, 

faciliteert en modereert de vergaderingen en breng de opbrengsten in beeld. 

 

Onze vraag 

DKJL bouwt aan nieuwe partnerships en wil graag een MDT partnerschap met jouw organisatie onderzoeken. Wij vragen een 

MDT subsidie aan bij de Rijksoverheid. Een voorwaarde voor de aanvraag is ‘commitment’ van onze partners. Daarin zeggen 

partners toe met ons te willen samenwerken en tijd (drie vergaderingen, steun bij challenges, communicatie met DKJL, 

referentie voor de leden Puberboard en aanwezig bij een moment van vieren: om en nabij 32 uur) en/ of geld (€ 3.750,- per 

jaar exclusief btw voor drie jaar) te willen investeren in Puberboard. Graag gaan wij met jouw organisatie in gesprek en 

verkennen we de mogelijkheden.  

Deadline letter of commitment is 7 juli 2021. Letter of commitment.  


