Is Maatschappelijke
Diensttijd
op Zuid iets
voor jou?
Met Maatschappelijke Diensttijd
(MDT) op Zuid bieden we jou de

We zoeken samen uit
wat het beste past.

kans je talenten te ontdekken en

Onze projecten hebben allemaal

te ontwikkelen door in te stappen

één ding gemeen: ze gaan over het

op laagdrempelige projecten. We

verbinden en inspireren van mensen

hebben er aardig wat, zodat er echt

met elkaar en met de stad Rotter-

iets voor jou tussen zit. Welke rol

dam terwijl je elkaar helpt. Dus als je

je in een project kiest, hangt af

met MDT op Zuid meedoet, draag je

van jouw wensen.

daar iets aan bij.

Doe mee met
MDT op Zuid.
VOOR WIE IS MDT OP ZUID?
MDT op Zuid is er voor iedereen die
zijn/haar talenten wil ontwikkelen.

Dus ben je student, of heb je een
tussenjaar en ben je tussen de 14
en 30 jaar dan kun je meedoen.

talent
is your
currency
mDT op
zuid

DOE MEE MET MDT OP ZUID!


mdtopzuid@dewerkshop.info

 06-110 509 86 (Johnny)

hart
van
zuid

Projecten
op dit moment:

Hoe werkt het?
AANMELDEN

OPEN Rotterdam
Word tv-reporter

Women Connected
Werk mee aan theater

MDT-events
Help mee ze te bedenken en uitvoeren

Sport clinics

Voor MDT op Zuid hebben we een

We doen er echt alles aan om je te

talentcoach uitgenodigd voor een

euro. Je mag ons vertellen welke training

jongerenpanel opgericht. We hebben

overtuigen mee te doen.

gesprek. Samen bekijken jullie welk

of opleiding je wilt volgen en wij regelen

nu 5 leden, maar we breiden graag uit!

project het beste bij jou past.

het voor je. Daarnaast krijg je een

Het jongerenpanel geeft ons advies

TalentScan en een TalentCard. Ook ben

over hoe wij MDT op Zuid het beste

Daarna word je voorgesteld aan de mensen

je automatisch in de running voor onze

kunnen uitvoeren en houden toezicht

Omdat wij veel leren van jullie

bij het project. Als het klikt, ga je er aan

award. De talentscan laat zien waar je

zodat afspraken ook echt nagekomen

ervaringen, organiseren we ook MDT-

de slag. Hoe jouw dag er precies uitziet,

goed en minder goed in bent. Tijdens

worden. We spreken ons panel

events: zoals MDT-cafés, workshops &

hangt af van het project dat je kiest.

MDT werk je aan het ontwikkelen van je

sowieso 1 x in de zes maanden.

trainingen. Ook fijn: jullie leren elkaar

goede en minder goede kanten. Aan het

Ouderen helpen

Bij een match worden er afspraken

einde krijg je nog een scan, dan weet je

Met hun scootmobiel, smartphone of televisie

met je gemaakt over je rol binnen het

wat je hebt geleerd.

project, de dag dat je naar het project

Dit doe je samen met
de initiatiefbegeleider.

in het winkelcentrum van Zuidplein.

Je krijgt een opleidingsbudget van 250

Sport & Performance Centre Rijnmond

Of start je
eigen proect!

JONGERENPANEL

Na aanmelding word je door onze

Energiebank Rotterdam
Leer over energie besparen en deel je kennis

WAT LEVERT ’T OP?

toegaat en het aantal uren dat je per
week besteedt aan MDT op Zuid.

MDT-EVENTS

daar kennen.
HOE KUN JE VAN ONS HOREN?
Wij werven jongeren op straat,
via social media, scholen,

Ontvang je
TalentCard!
Alles wat je leert komt op jouw
TalentCard, een soort van oorkonde.

sportverenigingen, de moskee en
via je ouders. Ja, we flyeren ook in
buurthuizen, bij supermarkten en

DOE MEE MET MDT
OP ZUID!
 mdtopzuid@dewerkshop.info

 06 110 509 86 (Johnny)

