
Identiteit
 De inspiratie voor ons werk vinden we in Jezus Christus. Hij was op aarde om andere
mensen te dienen. Hij liet zien wat het betekent om samen te leven. Om je medemens lief
te hebben als jezelf en de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Lokale netwerken
 Er zijn momenteel 21 lokale jongeren vrijwilligersnetwerken actief in Nederland.  Een
jongeren vrijwilligersnetwerk biedt lokale jongeren dagelijks de mogelijkheid om zich in te
zetten voor mensen in een kwetsbare situatie in hun eigen stad. Dit kan individueel,
samen met anderen of als groep. Projecten die worden gedaan zijn eenmalig, tijdelijk of
structureel.

De pioniers zijn continu bezig om jongeren enthousiast te maken om zich in te zetten
voor een ander. Daarnaast benaderen zij (maatschappelijke) organisaties en halen ze
hulpvragen op. Vrijwilliger en hulpontvanger worden zo goed mogelijk te matchen zodat
het voor beiden een prettige ontmoeting en ervaring is.

Kennismaking TijdVoorActie

De TijdVoorActie beweging bestaat uit lokale jongeren
vrijwilligersnetwerken, samenwerkingen met scholen en landelijke
programma’s. Jaarlijks zetten zo’n 13.000 jongeren zich in voor kwetsbare
mensen in de samenleving. Jongeren worden gefaciliteerd om zich in te
zetten en zelf vorm te geven aan een samenleving waarin mensen naar
elkaar omzien. 



 Xpertisecentrum
In 2020 heeft TijdVoorActie het XpertiseCentrum opgezet voor training en begeleiding van
de pioniers. De lokale netwerken en hun pioniers en bestuurders worden gevoed,
ondersteund, getraind en delen kennis en kunde met inzet en samenwerking vanuit het
bedrijfsleven. Ook wordt er gewerkt aan samenwerking en kennisdeling met andere
organisaties.

Programma’s en projecten

 Programma Samen Ouder Worden
TijdVoorActie voert samen met Vereniging NOV het programma Samen Ouder Worden uit. 
 Deze organisaties willen beter inspelen op wensen en behoeften van ouderen zodat zij op
een goede en zingevende manier oud kunnen worden. In dit programma zoeken zij lokaal
op veertig plaatsen in het land met elkaar de samenwerking op met ouderen en met
andere vrijwilligersinitiatieven, beroepskrachten in zorg en welzijn, gemeenten en
bewonersinitiatieven.

OranjeHelpers
 In april 2020 ontstaat op initiatief van TijdVoorActie het samenwerkingsplatform
OranjeHelpers. Vanuit een strategische samenwerking met de partners ministerie van VWS,
Vereniging NOV, MDT en Oranje Fonds worden jongeren geworven en verbonden aan
lokale organisaties en projecten. Daarbij geeft OranjeHelpers aandacht en waardering voor
de inzet van jongeren. OranjeHelpers deelt haar ervaring en kennis die ze de afgelopen
anderhalf jaar heeft opgedaan met al haar partners en andere geïnteresseerden.

MDT YourCube geven we vorm in 17 steden samen met onze lokale partners. Kijk voor
meer informatie op www.yourcube.nl
MDT Onderwijs richt zich primair op docenten en schoolleiders die geloven dat MDT
een ideale praktijkinvulling is van bestaande leerdoelen in het onderwijs. Kijk voor meer
informatie op www.mdtonderwijs.nl
MDT Missie is een samenwerking tussen YourCube en het Ministerie van Defensie. Kijk
voor meer informatie op www.mdtmissie.nl

Maatschappelijke diensttijd
Samen met onze partners geven we de MDT op dit moment vorm binnen drie projecten:

http://www.oranjehelpers.nl/
http://www.yourcube.nl/
http://www.mdtonderwijs.nl/
http://www.mdtmissie.nl/

