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Model Samenwerkingscontract proactieve jongeren 

 

Voor het project Maatschappelijke Diensttijd (MDt) 

maken wij:  

 

[naam MDT-organisatie] 

 

[naam organisatie], gevestigd aan [adres, postode, plaats], hierna te noemen "[verkorte naam of 

afkorting voor naam organisatie]", 

en 

Proactieve MDt-er 

 

…, geboren op …, wonende op de …,  

…  te …, hierna te noemen "proactieve MDt'er", 

 

de volgende afspraken: 

1. Ingangsdatum 

Proactieve MDt'er verricht met ingang van [datum] activiteiten voor het project MDt, zoals dat is 

beschreven in het plan van aanpak.  

2. Aard van de overeenkomst en tussentijdse opzegging:  

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van [totale duur] en eindigt [einddatum]. Zowel 

de [naam MDt-organisatie] als de proactieve MDt'er kunnen de overeenkomst tussentijds 

opzeggen, maar dan wel graag met een opzegtermijn van één maand.  

3. Beschikbaarheid voor activiteiten: 

Proactieve MDt'er is bereid voldoende tijd te steken in het verrichten van de activiteiten. 

4. Activiteiten:  

Proactieve MDt'er overlegt met zijn/haar begeleiders van [naam MDt-organisatie] over de inhoud 

van de activiteiten, passend bij het plan van aanpak. 

5. Verhindering: 

Proactieve MDt'er zal in geval van verhindering (ziekte, vakantie) [naam MDt-organisatie] hiervan 

tijdig op de hoogte stellen. 

6. Begeleiding: 

Proactieve MDt'er wordt begeleidt door een projectleider van [naam MDt-organisatie].  

7. Verantwoordelijkheid taken: 

Proactieve MDt'er is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen. 

8. Verzekering: 

[naam MDt-organisatie] heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

9. Onkosten en vergoeding: 

Gemaakte onkosten, zoals reiskosten, worden na akkoordverklaring van [naam MDt-organisatie], 

per maand vergoed. Hiervoor bestaat een declaratieformulier (nota’s, bonnen en dergelijke) 

moeten aan dit formluier vastgeniet worden. 

Voor de uitvoering van de activiteiten ontvangt proactieve MDt'er een vergoeding. De hoogte van 

de vergoeding wordt bepaald per activiteit. De maximale vergoeding per maand is € 150,- . De 

vergoeding wordt per maand vergoed, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt. 
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Hiervoor kan het declaratieformulier worden gebruikt waarmee ook de onkosten, zoals de 

reiskosten worden ingediend.  

10. Geheimhoudingsplicht: 

Proactieve MDt'er zal bij alle activiteiten (ook na afloop van project) geheimhouding betrachten 

als het gaat om bedrijfsgegevens van zowel die van [naam MDt-organisatie], de 

stuurgroep/werkgroep en ook die van andere instellingen waarmee we samenwerken. 

[naam MDt-organisatie] zal de (adres)gegevens van de proactieve MDt'er vertrouwelijk 

behandelen en alleen gebruiken voor de uitvoering van het project MDt. 

11. Exemplaar vrijwilligersovereenkomst: 

Proactieve MDt'er verklaart een getekend exemplaar van deze overeenkomst te hebben 

ontvangen. 

 

1.1 Ondertekening 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, 

 

[Locatie], [datum] 

 

namens de [naam MDt-organisatie]:  proactieve MDt'er: 

 

 

 

 

.............................................................  .................................................................. 

         Naam …. 

Projectleider MDt 
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