
 
 

MDT & Scouting, samen sterk voor jongeren in ontwikkeling! 
 
Talent ontwikkelen, uitgedaagd worden, maatschappelijke inzet en de ontmoeting met anderen zijn belangrijke aspecten 
van een MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd) traject. Precies waar het bij scouting ook om draait. Jongeren die zich 
ontwikkelen in een beschermde, plezierige en uitdagende omgeving.  
Zullen wij samen het verschil maken in het leven van vele jongeren? 
 
Helping-Heroes is een officieel erkende MDT organisatie voor jongeren vanaf 
12 jaar en werkt samen met diverse jongeren organisaties. MDT is een mooie 
aanvulling op bestaande opkomsten en activiteiten die een grote toegevoegde 
waarde voor de scouting organisatie betekenen. MDT wordt gesubsidieerd 
vanuit de ministeries van VWS en OCW.  Onze activiteiten en programma’s zijn 
daardoor kosteloos voor de scouting organisaties en hun leden.  
 
Elk MDT traject van Helping-Heroes is maatwerk, gebaseerd op de wensen van 
de scouting vereniging én de input van de scouts. In basis zijn er vier 
componenten. 
- Community Event. Samen organiseren we een evenement waarbij jongeren in de lokale samenleving kennismaken met 
de mogelijkheden van scouting. Dit kan een Doe Mee Dag zijn voor kinderen in de buurt, een vaar experience met 
waterscouts of een bestaand evenement. Maar ook het organiseren van een buurt lunch voor ouderen in de wijk. Of soep  
maken voor daklozen. De organisatie van het event gebeurt door de scouts onder professionele begeleiding van onze 
coaches.  
- Klus project. Bijna elke scouting vereniging heeft wel een paar klussen liggen waar het maar niet van komt door tijd 
gebrek of materiaal tekort. Wij gaan samen met de jongeren en onze ervaren klus coaches aan de slag om een klus op uw 
terrein of in het clubhuis uit te voeren. Een nieuwe klimmuur, het clubhuis opnieuw in de verf, die opbergzolder voor 
materiaal, het bos opruimen, of een nieuwe keuken voor de opkomsten. Samen maken we er iets moois van.  
- Challenge naar keuze door de jongeren. Eigen inbreng is belangrijk: de jongeren kunnen aangeven welke challenge zij 
willen doen. Een specifieke scouting vaardigheid? Of bijvoorbeeld: Discover Scubadiving, leren hoe het is om te ademen 
onder water. Een archery tag middag, of een biatlon traject met de ski bond? We dagen de jongeren uit om te bedenken 
waar zij zich in willen ontwikkelen en wat ze leuk vinden om te doen.  
- Extra modules. Bijvoorbeeld de training levensreddend handelen. Zodat de scouts ook buiten de scouting in staat zijn 
hulp te verlenen aan mensen in nood. Of een blessure workshop, handig als je vaak outdoor bent.  
 
Bij elk onderdeel kijken we naar de interesses van de jongeren en het belang of de vraag vanuit de scouting. Zodat het 
programma optimaal aansluit. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd tijdens een vakantiekamp, (deels) tijdens 
reguliere opkomsten of in eigen tijd van de jongeren. Er zijn voor de scouting organisatie én de scouts geen kosten 
verbonden aan een Helping-Heroes MDT Project.  
 
Wat levert het op? 
Voor de jongeren: 
Leuke (extra) activiteiten doen, nieuwe dingen leren, inzet voor de lokale samenleving.  
Voor de scouting organisatie: 
Nieuwe activiteiten en ondersteuning van de bestaande leiding bij activiteiten. Zichtbaarheid van de organisatie, werving 
nieuwe leden, betrokkenheid scouts én hun ouders, extra inkomsten en verbetering van het eigen terrein.  
 
Zet vandaag nog de eerste stap. 
Meer weten over samenwerking tussen uw organisatie en Helping-Heroes MDT? 
Bel, app of mail met: 
Michel Groenewegen op 06-2696 3790 of michel@helping-heroes.nl  
Diede Claassen, 06-2021 2040 of diede@helping-heroes.nl  
 

 


