
Voor het programma Maatschappelijke Diensttijd Sport zijn wij per januari 2022 op zoek naar een 
nieuwe collega. 
 

Stagiair  MDT Sport Programma (0,6 FTE) 

 
Achtergrond project 
 
Met de maatschappelijke diensttijd (MDT) investeert het kabinet in de talenten en inzet van jongeren 
(14-27 jaar) die vrijwillig iets doen voor een ander. Met deze investering maken we de samenleving 
sterker en stellen we jongeren in staat om maatschappelijke impact te hebben. Omdat de 
sportverenigingen een belangrijke infrastructuur bieden voor vrijwillige inzet van jongeren is het 
programma MDT Sport ontwikkeld om meer jongeren kansen te bieden binnen de sport, om diverse 
ervaringen op te doen en daarmee een duidelijker beeld te krijgen over hun toekomstperspectief.  
MDT Sport is een samenwerking van de sportbonden KNKV (korfbal), KNLTB (tennis), KNVB 
(voetbal) en Nevobo (volleybal) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. MDT Sport 
maakt onderdeel uit van een proeftuin. Meer informatie over het project en het programma MDT Sport 
staat op www.mdtsport.nl.  
 
Hoe zien de werkzaamheden eruit? 
 
Na elk afgerond MDT Sport traject wordt een evaluatie ingevuld door de deelnemers. Wat zijn de 
learnings die uit deze evaluaties komen? De start van MDT Sport is een ‘nulmoment’. Wat is er 
ontwikkelt gedurende de looptijd van het programma? Wat is het effect en daarmee de impact? 
Verschillende onderdelen die je gaat uitvoeren zijn o.a.: 
 

✓ Je monitort de verschillende MDT Sport trajecten; 
✓ Je creëert methoden om de impact van de trajecten te meten; 
✓ Je stelt een focusgroep samen en onderhoudt de contacten met deze focusgroep; 
✓ Je stelt rapportages op over de ingevulde evaluaties van de trajecten. 

 
Wie zoeken wij? 
 

✓ Een derde of vierdejaars HBO student. Een opleiding met een sportrichting is een pré 
✓ Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk correct verwoorden; 
✓ Je bent drie dagen per week beschikbaar voor de periode januari 2022 t/m juni 2022; 
✓ Je durft initiatief te nemen en vindt het leuk om zelfstandig aan de slag te gaan. 

 
Wat mag je van ons verwachten? 
 

✓ Een uitdagende stage met ruimte voor eigen ideeën; 
✓ De mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen binnen een project; 
✓ Een stagevergoeding; 
✓ Faciliteiten om je werkzaamheden uit te kunnen voeren. Je kunt zowel vanuit thuis of het 

KNVB-kantoor in Zeist werken; 
✓ Deskundige begeleiding en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. 

 
 
Kader 4 Heb jij interesse in de functie?  
 
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel? Solliciteer dan direct via de 'solliciteer nu' knop! Je kunt 
tot uiterlijk 30 november 2021 a.s. reageren. We streven ernaar dat je binnen een week na de 
sluitingsdatum van ons een inhoudelijke reactie ontvangt. Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan 
contact op met Michel Hofstede (projectleider) via 06 – 5533 1914 of michel@prof-club.nl.  
 
Sollicitatiegegevens worden alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden. 

http://www.mdtsport.nl/
mailto:michel@prof-club.nl

