
 
 
 
 
 
Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een programma van het ministerie van OCW 
waarbij jongeren tussen de 12 en 30 jaar er zelf voor kiezen hun talenten te ontdekken 
en ontwikkelen, andere mensen te ontmoeten en iets te betekenen voor de 
samenleving.  
 
Niet alleen tijdens je MDT, ook op onze social media kanalen (Facebook, Instagram, 
LinkedIn en Twitter) kun je volop ontdekken, zien en horen, beleven en verbinden. Wij 
vinden het leuk om met jou in contact te zijn via onze socials en zijn blij met alle volgers, 
reacties en deelacties. Je mag dan ook al jouw vragen en opmerkingen met ons delen. 
Maar om dit voor iedereen prettig en gezellig te houden, vragen we je wel om je aan de 
volgende huisregels te houden: 
 

• Ga netjes met elkaar om. Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, 
gewelddadige, kwetsende of beschuldigende berichten te plaatsen. Ook niet 
voor de grap. 

• Scheldwoorden accepteren we niet. 
• Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, 
geslachtskenmerken of op wat voor manier dan ook, is niet toegestaan. 

• Respecteer elkaars mening. Val niet in herhaling in reacties of discussies. 
• Respecteer elkaars privacy. Plaats geen persoonlijke informatie zoals 

telefoonnummers, mailadressen, rekeningnummers, adresgegevens of foto’s 
van andere personen. 

• Blijf on topic. Plaats alleen reacties die over het onderwerp gaan. 
• Plaats geen spam, commerciële berichten, ongewenste reclames of 

advertenties. Ook het plaatsen van of linken naar pornografisch materiaal is niet 
toegestaan. 

• Plaats geen reacties met een anoniem of fake account. 
 
Voldoet jouw bericht niet aan deze regels? Dan mogen wij jouw bericht verwijderen. 
Plaats je vaker ongepaste berichten? Dan zullen we jou als gebruiker blokkeren. Heb je 
een vraag over MDT of deze huisregels? Stuur ons dan een DM op Instagram of mail 
naar communicatie@doemeemetmdt.nl, dan nemen we snel contact met je op. 
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