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DE SAMENLEVINGSDIENST, EEN MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING

“Burgerdiensten voor jongeren” krijgen wereldwijd – en vooral in Europa – steeds meer erkenning. Het zijn dan ook
krachtige instrumenten die jongeren een grotere eigenwaarde geven, de sociale cohesie versterken en het algemeen
belang dienen. Tijdens deze overgangsperiode van reflectie en socialisering kunnen jongeren vaardigheden opdoen
die van cruciaal belang zijn voor hun ontwikkeling als persoon, op professioneel vlak en binnen de samenleving. Vanuit
maatschappelijk oogpunt zorgen ze voor een unieke sociale en culturele vermenging.
De Samenlevingsdienst biedt jongeren (18 tot 25 jaar) met de meest uiteenlopende achtergronden de mogelijkheid
om zich 6 maanden lang voltijds in te zetten voor gemeenschapsprojecten, afgewisseld met vormingen, en dit tegen
een vergoeding, met een verzekering en gevolgd door een erkenning. De Samenlevingsdienst staat voor verantwoord
burgerschap en de ontvoogding van jongeren op basis van actieve principes zoals solidariteit, gastvrijheid, emancipatie,
vermenging, ervaringsgericht leren, engagement en de betrokkenheid van het middenveld.
De Samenlevingsdienst heeft een significant impact op jongeren en helpt hen zich nuttig te voelen, een baan te vinden,
hun studies te hervatten, een toekomstproject uit te werken... kortom, hun leven (opnieuw) zin te geven en hun
plaats in de samenleving te vinden. Omdat de Samenlevingsdienst voor iedereen toegankelijk is, kunnen alle jongeren
zonder onderscheid zich hierin ontplooien. Zodoende is het een krachtig instrument voor de integratie van kwetsbare,
ontheemde of migrantenjongeren.
De Samenlevingsdienst biedt een antwoord op verschillende hedendaagse vraagstukken zoals de bewustmaking
voor de democratische waarden, voor de rechtsstaat met al zijn voordelen en voor ieders rechten en plichten. Tegelijk
wakkert dit de ondernemerszin aan en wordt het algemeen belang weer in ere hersteld. De vertrouwensband met de
overheid wordt aangehaald en er wordt gepleit voor openheid, basisrechten, gelijke kansen, bestrijding van racisme
en radicalisme, integratie van nieuwkomers, enz. Onrechtstreeks wordt ook de afbrokkeling van het sociale weefsel
tegengegaan en krijgt onburgerlijk gedrag minder kans.
België kampt met een grote achterstand in de uitvoering van dit programma voor jongerenengagement. Al onze
buurlanden hebben al lang institutioneel vorm gegeven aan een maatregel die elk jaar tienduizenden jongeren aan het
programma laat deelnemen. De federale overheid kan zich niet eindeloos beroepen op de institutionele complexiteiten
van ons land om geen specifiek status te creëren en om geen consequent budget toe te kennen voor een massale
ontplooing van de Samenlevingsdienst.
Ongeacht de toekomstige structuur van de bevoegdheidsniveaus in België hebben de gemeenten op het terrein
een belangrijke rol te spelen omdat zij voeling hebben met de jongeren én met de noden van de bevolking.

2

HISTORISCHE ACHTERGROND

Op het vlak van sociale en culturele vermenging sluit de Samenlevingsdienst ideologisch aan bij de
militaire dienstplicht. Het burgerlijk engagement van gewetensbezwaarden kan dan weer gezien
worden als een uitvloeisel van de Burgerdienst! Die vervangende dienstplicht, die in 1964 op initiatief
van Jean Van Lierde werd ingevoerd, vormde een belangrijke maatschappelijke evolutie die evenwel
nooit uitgroeide tot een volwaardig programma met eigen doelstellingen, vormingen en insteek. Net als
de legerdienst richtte de burgerdienst zich overigens enkel tot gezonde mannen en niet tot vrouwen of
mensen met een handicap. Bij de afschaffing van de dienstplicht in 1994 heeft de Belgische overheid
er dan ook niet voor gekozen om de burgerdienst te behouden... in tegenstelling tot andere Europese
landen!
Op institutioneel vlak dateert het eerste echte wetsvoorstel “houdende regeling van een vrijwillige
burgerdienst” uit 1998 met de uitwerking van een hernieuwde, moderne versie van de Burgerdienst.
Sindsdien zijn niet minder dan een tiental andere voorstellen, specifiek opgesteld om een
Samenlevingsdienst in België in te voeren, ingediend door vertegenwoordigers van verschillende
partijen. Jammer genoeg werden de meeste van die wetteksten door die parlementsleden ingediend
toen ze in de oppositie zaten… Geen enkel voorstel is er dan ook doorgekomen!
Het in 2007 opgerichte Platform voor de Samenlevingsdienst / Plateforme pour le Service Citoyen /
Plattform für einen Bürgerdienst heeft als maatschappelijk doel om alle actoren in de samenleving
te mobiliseren voor de invoering en institutionalisering van zo’n wet en voor de uitvoering van de
Samenlevingsdienst in België.
Vandaag verenigt het Platform meer dan 400 organisaties en blijft het zijn pleidooi verder voeren,
zich daarbij jaar na jaar baserend op meer expertise, een bredere erkenning en concrete resultaten.
Op operationeel vlak is het Platform, na een testperiode van het project van 3 jaar, bezig met de
implementatie van een Samenlevingsdienst in heel België dankzij Europese, federale en gewestelijke
fondsen. Op dit ogenblik hebben bijna 1000 jongeren in België een Samenlevingsdienst verricht. De
resultaten zijn erg bemoedigend, zeker qua impact op het traject van de jongeren. Deze resultaten (zie
volgende pagina’s) zijn door externe audits geobjectiveerd.
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INTERNATIONALE VERGELIJKING EN DEFINITIE

ALS PADDENSTOELEN UIT DE GROND!
Zowat 60 landen beschikken over een wet tot invoering van een vorm van Samenlevingsdienst, goed voor in totaal
meer dan 230 operationele programma’s wereldwijd. Er bestaan dergelijke programma’s in West-Europa, NoordAmerika, een deel van Zuid-Amerika en van Azië, Centraal- en Zuid-Afrika. Interessanter nog is de vaststelling dat
die programma’s vrij recent zijn en hun intrede doen als geïnstitutionaliseerde kaders voor jongerenengagement
om een antwoord te bieden op de noden van de landen en hun jonge generaties. Zo telde Europa in 2000
nog maar één programma terwijl dat er in 2017 al 12 zijn, de zeer recente invoering van de “Maatschappelijke
Diensttijd” in Nederland inbegrepen. Van deze Europese programma’s hebben de zes oprichtende landen
in Europa een ambitieus programma van Samenlevingsdienst geïnstitutionaliseerd: Frankrijk met de Service
Civique, Duitsland met de Bundesfreiwilligendienst, Italië met de Servizio Civile, Nederland met de Maatschappelijke
Diensttijd, Luxemburg met de Service Volontaire National, België (in institutionaliseringsfase) met de Service Citoyen.

INTERNATIONALE DEFINITIE VAN SAMENLEVINGSDIENST
De International Association of National Youth Service Organizations (IANYS)
omschrijft de Burgerdienst voor jongeren (Youth Service) op basis van de
volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•

Is gericht op jongeren (16-30 jaar).
Biedt engagement in gemeenschapsprojecten aan in
dienst van het algemeen belang.
Omvat een vormingsproces dat bijdraagt tot de persoonlijke
ontwikkeling van de jongere en het verwerven van sociale vaardigheden.
Vereist voltijds engagement over een lange periode (minimum 6
maanden).
Geeft jongeren de middelen om in hun behoeften te voorzien.
Wordt ondersteund en aangemoedigd door de staat en betrekt alle
actoren uit de samenleving.
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HET PROGRAMMA VAN DE SAMENLEVINGSDIENST IN BELGIË

Het programma is hetzelfde in de drie gewesten en komt overeen met de manier waarop Burgerdiensten
in andere landen georganiseerd zijn. De toegang is “universeel”: alle jongeren kunnen deelnemen, alle
gastorganisaties zijn welkom en er wordt gestreefd naar een harmonieus evenwicht tussen de collectieve en
individuele dimensie.
4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN
1.
2.
3.
4.

De persoonlijke ontwikkeling van jongeren bevorderen
De sociale cohesie vergroten (socioculturele vermenging)
Een geëngageerd burgerschap aanmoedigen
De solidariteit versterken

CONCRETE INVULLING
•
•
•

Programma van 6 maanden
80% van de tijd voltijds met projecten bezig
20% van de tijd besteed aan vormingen

De jongere in Samenlevingsdienst kan in dit veilige kader experimenteren en aan zijn eigenwaarde werken. Zo leert hij zichzelf beter kennen, kan hij beter in interactie treden met anderen en stippelt hij zijn eigen toekomstproject
uit (autonomie, empowerment). De Samenlevingsdienst vormt voor hem een basis om transversale vaardigheden op te doen die bijdragen tot zijn persoonlijke ontplooiing. De afwisseling van concrete projecten in een
werkgerichte omgeving en periodes om via vorming wat afstand te nemen (leren nadenken over eigen ervaringen) is erg geschikt om de jongere te responsabiliseren en socioprofessioneel te activeren. Hij laat er zijn
toekomstplannen rijpen zonder sociale of familiale druk en kan beter onderscheiden wat hem écht goed ligt. Hij kan (opnieuw) over zichzelf en zijn diepste verlangens nadenken om zo beter in te zien welke plaats hij in de
samenleving wil innemen.
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PROJECTEN, VORMINGEN, OMKADERING

« Stadslandbouw en bioverkoper bij VZW »

« Ondersteuning dagelijkse werking van de
grootste circusschool van België »

« Fedasil / Klein Kasteeltje in Brussel »

« JHOB »

Milieu

Kinderen

Solidariteit

Cultuur

Solidariteit

Circuslessen

Creativiteit

Sport

Handarbeid

evenementen

Begeleiding

Animaties

Creatief

Administratie

Animatie

Administratie

Atelier Groot Eiland

Fedasil Klein Kasteeltje

Cirkus in Beweging

DE GASTORGANISATIES (vzw’s, overheidsdiensten, …) situeren zich momenteel in 4 werkgebieden:

1.
2.
3.
4.

JHOB Vzw

Natuur, milieu en duurzame ontwikkeling
Personenzorg en solidariteit
Cultuur en educatie
Sport

In een zeer eigentijdse optiek van persoonlijke emancipatie kiest de jongere zijn hoofdproject uit een brede waaier van projecten. Naast die mogelijkheid om rond een eigen “thema” te werken vinden wij het ook belangrijk om
de jongere «uit te nodigen» uit zijn comfortzone en zijn zekerheden te stappen. Dus moet hij gedurende 10% van zijn tijd (in totaal dus een twaalftal dagen) een zijproject kiezen, d.i. een project dat hij uitvoert in een andere
sector dan hij spontaan heeft gekozen. De jongere kan wel nog kiezen waar hij zijn zijproject precies uitvoert, maar hij moet dat doen in een andere sector dan zijn hoofdproject. De logica is de volgende: naast zelfverwezenlijking
streeft de Samenlevingsdienst ook naar openheid ten aanzien van anderen, naar een open blik op de mens, zijn leefomgeving en de samenleving in het algemeen.
In dezelfde opvatting vinden wij het in de Belgische context zinvol om de twee andere taalgemeenschappen tegemoet te treden. Daarom stellen wij ook uitwisselingsprojecten tussen de gemeenschappen voorop gedurende
10% van de tijd in de Samenlevingsdienst. Concreet zal bijvoorbeeld een Nederlandstalige jongere gedurende een tiental dagen meedraaien in een Frans- of Duitstalige organisatie of samen met jongeren uit de twee andere
gemeenschappen van het land deelnemen aan een groepsproject van twee weken.
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PROJECTEN, VORMINGEN, OMKADERING

DE OMKADERING
•
•
•

•
•
•

De groepen van +/- 25 jongeren worden omkaderd door 2 groepsverantwoordelijken.
De groepsverantwoordelijken geven zelf de meeste vormingen maar organiseren er ook met de
medewerking van externe vormingswerkers.
Een verantwoordelijke voor individuele opvolging die gespecialiseerd is in psychosociale
begeleiding zorgt voor de opvolging van kwetsbare, ontheemde jongeren. Deze persoon
helpt de jongeren ook om hun professionele toekomstperspectieven aan het eind van de
Samenlevingsdienst te bepalen.
De Samenlevingsdienst begint met een startweek (vier dagen op locatie met o.a. een
groepsproject) en eindigt met een tweedaagse terugblik (ook op locatie).
Een mentor op de missieplaats begeleidt en leidt de jongere op om zijn projecten uit te voeren.
De Samenlevingsdienst wordt afgesloten met een huldiging in het federaal parlement waar de
jongeren een getuigschrift ontvangen uit handen van politieke figuren (Kamerleden, ministers,
mandatarissen, …).

De stapsgewijze erkenning van en waardering voor het engagement van de jongere via een grote symboliek bij elke
nieuwe fase (locatie, riten) is een belangrijke dimensie van het pedagogisch project.

DE VORMINGEN
Vorming is een langdurig proces waarbij elke jongere ook gepersonaliseerde begeleiding krijgt. Die pedagogische invalshoek is van groot
belang om iedereen een gelijke toegang tot de Samenlevingsdienst te waarborgen. Zo krijgen ook jongeren zonder houvast, die afgehaakt
zijn of zich ontheemd voelen de kans om deel te nemen aan het programma en voor zichzelf weer een toekomst uit te bouwen. Het
vormingsprogramma bestaat uit 5 krachtlijnen:
1.
2.
3.
4.

5.

Algemene vormingen in burgerschap en burgerzin: groepsdynamiek, geweldloze communicatie, interculturele en intergenerationele
aspecten, politieke bijeenkomst, verantwoord consumeren, …
Sectorale vormingen naargelang van het werkgebied van het gekozen project. Zo kunnen jongeren op het vlak van personenzorg
bijvoorbeeld een sectorale vorming volgen om het Europees EHBO-brevet van het Rode Kruis te behalen.
Deelmomenten. Dit zijn heel belangrijke momenten van uitwisseling tussen gelijken. De jongeren praten met elkaar en delen hun
ervaringen, moeilijkheden, successen in aanwezigheid van een vormingswerker. Tijdens die momenten ontstaat een sterke interactie
en winnen de jongeren aan zelfvertrouwen. Vorming door gelijken is bijzonder eigen aan de Samenlevingsdienst.
Reflectie en vooruitblik. In alle landen ter wereld waar de Burger-/Samenlevingsdienst geëvalueerd werd, wezen studies erop dat
reflectie – d.w.z. het vermogen om een duidelijker beeld te krijgen van de vooropgestelde persoonlijke en professionele toekomst –
voor de jongere de grootste impact van dit soort programma vormt. In die optiek zijn deze vormingen erop gericht om die reflectie
verder uit te diepen: aan het begin van de Samenlevingsdienst met modules om zichzelf beter te leren kennen, tussentijds met
modules om de eigen plaats binnen de groep te leren kennen en aan het eind van de Samenlevingsdienst met modules die zich
toespitsen op de plaats die de jongere in de samenleving zal/wil innemen. Met andere woorden, een vooruitblik die zin geeft, uitgaande
van een persoonlijke ervaring die de jongere gekozen en beleefd heeft zonder sociale druk of normatief oordeel.
Evaluatie, tussentijds en aan het eind van de Samenlevingsdienst: zelfevaluatie, gezamenlijke en onderlinge evaluatie, tussen
jongeren, mentoren en pedagogisch team van het Platform om het programma voortdurend te verbeteren.
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IMPACT VAN DE SAMENLEVINGSDIENST OP HET TRAJECT VAN JONGEREN

SITUATIE BINNEN DE 6 MAANDEN
NA DE SAMENLEVINGSDIENST

PERIODE ZONDER WERK
VÓÓR DE SAMENLEVINGSDIENST

HOOGST BEHAALDE DIPLOMA

De Samenlevingsdienst heeft een multidimensionele impact op de jongeren en hun traject. Tijdens deze “levensfase” leren ze zich inzetten voor de gemeenschap, zich nuttig voelen, vertrouwen krijgen in zichzelf en in de
ander, studies hervatten, een toekomstplan uitwerken, een baan vinden, kortom: hun leven (opnieuw) zin geven en zichzelf een plaats geven in de samenleving.

83%

In 2016 ging 83% van de jongeren binnen de 6 maanden na hun Samenlevingsdienst (opnieuw) aan het werk of (her)begon met een opleiding. Dit is een opvallend gevolg (geen doel!) van de
Samenlevingsdienst op het vlak van activering en socioprofessionele inschakeling: het huidige doelpubliek van de Samenlevingsdienst bestaat immers hoofdzakelijk uit NEET-jongeren waarvan
63% al langer dan 6 maanden zonder werk zit en een aantal zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevindt.
Van die jongeren, komende uit diverse sociale en culturele milieus, is ongeveer de helft laaggeschoold (geen middelbaar diploma), heeft een derde het getuigschrift hoger middelbaar onderwijs
(algemeen, technisch of beroep) als hoogste diploma en is minder dan 1/5 hooggeschoold. Bovendien omvat ons programma ook jongeren met een lichte lichamelijke of verstandelijke handicap
(10%), een passief of actief (elektronische enkelband) gerechtelijk verleden, een verleden in de psychiatrie, een verslavingsachtergrond...
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DE SAMENLEVINGSDIENST, HET IDEALE INBURGERINGSTRAJECT!

De Samenlevingsdienst vormt een krachtig instrument voor de integratie en inclusie van jonge vreemdelingen of migranten.
Het programma, dat op heden door meer dan 1000 jongeren werd doorlopen, levert in de praktijk uitstekende resultaten op
als het erop aankomt om jongeren – en dan vooral jonge migranten – meer burgerzin te verschaffen, zelfstandiger te maken
en beter te integreren. Dit leidt dan onder meer tot grotere gemeenschapszin, socioprofessionele inschakeling en betere
talenkennis.
Concreet blijkt uit de evaluatie van onze ervaringen dat de Samenlevingsdienst bij jonge vreemdelingen en/of migranten
volgende aspecten ontwikkelt:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Verwerving van normen op het vlak van samenleven en burgerschap (waardenstelsel, bewustmaking van burgerlijk
gedrag, kennismaking met politieke werking, vorming in Belgisch en Europees burgerschap…). Die kennis en dergelijk
gedrag worden aangeleerd tijdens de vormingen die de jongeren krijgen en dankzij de gepersonaliseerde opvolging
(mentor).
Betere kennis van de democratische instellingen (participatief bezoek aan die instellingen en ontmoetingen met de
voornaamste betrokkenen).
Betere kennis van de taal van de gemeenschap waarin de jongere actief is dankzij permanente contacten (gedurende
6 maanden) met het team van de gastorganisatie, de vormingswerkers van het Platform en de andere jongeren in
Samenlevingsdienst.
Zelfvertrouwen en zelfrespect, onder meer omdat hun engagement door gelijken, door de samenleving en door de staat
erkend wordt.
Hun socioprofessionele inschakeling. Voor de jongere is dit vaak een eerste kennismaking met een beroepsomgeving.
Dankzij die ervaring kan hij een waaier van transversale vaardigheden (soft skills) verwerven: hij leert zich voorstellen,
communiceren, een bepaald levensritme volgen, uurroosters respecteren (stiptheid), een vastgelegd kader naleven, in
team werken, ondernemen…
Hun socialisering, vooral het vermogen om een netwerk van relaties en solidaire interacties met gelijken uit te bouwen.
Hun “mentale” autonomie, zodat ze zelfstandig leren worden (in tegenstelling tot een bijstandslogica) en actief deelnemen
aan maatschappelijke projecten. Hiermee kunnen ze het “symbolische geweld” overstijgen dat inherent is aan hun status
van vreemdeling of migrant (of zoon/dochter van).

De Samenlevingsdienst vormt dan ook een optimaal inburgeringstraject voor jonge nieuwkomers of jongeren met een
migratieachtergrond. Zijn er betere omstandigheden om zich te integreren dan 6 maanden lang samen te leven met andere
jongeren, de taal te spreken van de gemeenschap waarin je actief bent, er vormingen in burgerschap te krijgen, binnen een
organisatie in een team te gaan werken, een brede kennis te ontwikkelen… en dus informeel en transversaal de normen en
waarden van onze democratische samenleving over te nemen? Nu thema’s als het inburgerings- of samenlevingstraject hoog
op de politieke agenda staan, is dit een niet te missen kans voor de socialisering, sociale cohesie en inclusie van mensen met
een migratieachtergrond.
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