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Jongeren voor de Samenleving - Voorstel samenlevingsdienst
Het platform Jongeren voor de Samenleving ijvert al een aantal jaar voor de oprichting
van een samenlevingsdienst of burgerdienst voor jongeren. De bedoeling van zo’n
samenlevingsdienst is om jongeren tussen 18 en 25 jaar te engageren in solidaire
projecten. De jongeren gaan, ongeacht hun studieniveau, achtergrond of competenties,
voor 6 maanden voltijds aan de slag in sociaal-culturele, milieu- en/of
welzijnsorganisaties en krijgen daarnaast ook een vormingspakket aangeboden. Er wordt
ook voorzien in een vergoeding en verzekering voor de jongeren.
Het platform Jongeren voor de Samenleving noemt de samenlevingsdienst een “krachtige
hefboom om kwetsbare en/of laaggeschoolde jongeren te activeren en te integreren in de
maatschappij vanuit een perspectief van actief burgerschap”. Het is met andere woorden
de bedoeling om jongeren voeling te doen krijgen met het “echte leven”, met de
arbeidsmarkt en met de maatschappij. Ook zingeving moet een belangrijk aspect zijn van
de samenlevingsdienst.
Het vervullen van de samenlevingsdienst kan bovendien een positieve impact hebben op
later vrijwilligerswerk, wat, zeker in de welzijnssector, steeds heel waardevol is.
Sommige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld oppashulp, draaien op vrijwilligers. De
aanwezigheid van vrijwilligers wordt voor veel voorzieningen meegenomen in de
erkenningsnormen. Ook in de resolutie betreffende de ontwikkeling van buurtgerichte
ondersteuning van zorgafhankelijke mensen wordt veel belang gehecht aan vrijwilligers.
Om zijn pleidooi voor de oprichting van een samenlevingsdienst kracht bij te zetten,
schreef het platform Jongeren voor de Samenleving recentelijk een open brief, die ook
door een aantal politici, professoren en wetenschappers werd ondertekend.
In het Vlaams regeerakkoord wordt gesproken over een gemeenschapsdienst om
werklozen werkervaring te laten opdoen, hen zo maximaal mogelijk betrokken te houden
bij de arbeidsmarkt en hen uit het sociaal isolement te houden.
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2. Hoe ziet de minister de ondersteuning van deze dienst vanuit Vlaanderen?
3. Op welke manier kan het bestaan van de samenlevingsdienst verenigd worden met
het andere vrijwilligerswerk, zonder dat de twee in mekaars vaarwater komen?
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1. We staan niet negatief tegenover de inrichting van een samenlevingsdienst in
Vlaanderen. De jongeren worden via de samenlevingsdienst immers gestimuleerd en
versterkt in hun persoonlijke ontwikkeling tot actieve, kritische, verantwoordelijke en
vooral ook zorgende burgers. Eveneens, kan de inzet van de jongere bijdragen tot
een bredere zorg voor en ondersteuning van de meer kwetsbaren in onze
samenleving. Zo betekent de samenlevingsdienst dus ook een versterking van de
sociale cohesie.
We menen evenwel dat een samenlevingsdienst enkel kan slagen indien op het vlak
van vorming, verzekering, statuut, en een financiële tegemoetkoming, de nodige
faciliteiten worden uitgewerkt. In het verleden vond hiervoor vanuit het
beleidsdomein Jeugd reeds een subsidiëring plaats aan Platform Jongeren voor de
Samenleving, als experimenteel jeugdwerk.
2. De inrichting van een samenlevingsdienst is een inspirerend idee. We moeten
evenwel met alle bevoegde ministers, Vlaams en federaal, bekijken op welke manier
we de noodzakelijke voorwaarden zouden kunnen vervullen.
3. Vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, moedigen we het
vrijwilligerswerk sterk aan. Er zijn op dit moment meer dan 130 organisaties erkend
en gesubsidieerd als autonome vrijwilligersorganisatie. Daarnaast wordt heel wat
vrijwilligerswerk verricht binnen het reguliere aanbod in de welzijns- en
gezondheidssectoren. Evenwel, zoals het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVW)
ook duidelijk aangeeft, moet de samenlevingsdienst strikt onderscheiden worden van
vrijwilligerswerk. “Een samenlevingsdienst is immers een traject dat mensen
doorlopen, begeleid en gecontroleerd, mogelijk na een voorprogramma en selectie.
Vrijwilligerswerk daarentegen is en blijft iets dat mensen doen uit vrije wil” (VSVW,
2015). Verder geeft het VSVW aan dat jongeren binnen een samenlevingsdienst een
vergoeding ontvangen, die al snel hoger is dan de toegelaten maxima
kostenvergoeding die in het vrijwilligerswerk mogelijk zijn.

