Sven Gatz zet schouders onder
samenlevingsdienst voor jongeren
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In Frankrijk bestaat een Service Civique al. Jongeren kunnen onder andere aan
de slag in de ouderenzorg. (© Service Civique)
Vlaams minister van Jeugd, Cultuur, Media en Brussel Sven Gatz gaat met federale
en Franstalige collega’s praten over de invoering van een samenlevingsdienst voor
jongeren. Zeker in Brussel moeten er tussenfiguren zijn om jongeren te motiveren en
niet alleen aan te trekken wie al geëngageerd is, zegt Gatz.
Het idee voor een nieuw soort burgerdienst ontstond een jaar geleden, vertelt de
minister aan BRUZZ. Bekende Belgen uit de politiek, de wetenschap en de
culturele sector schreven toen een opiniestuk in Nederlandstalige en Franstalige
kranten. Nu leeft het debat weer op via het programma #BEL10 van Radio 1, dat
een week lang tien thema’s aangeleverd door burgers behandelt.

Gatz wil een grondige discussie voeren met zijn collega’s bij de federale regering
Maggie De Block (Open VLD, Sociale Zaken) en Kris Peeters (CD&V, Werk) en de
Franstalige minister van Jeugd Isabelle Simonis (PS) over de invoering van een
vrijwillige samenlevingsdienst voor Belgische jongeren. Het voorstel van #BEL10
was een verplichte dienst, maar dat ziet Gatz niet zitten.
Weg van de comfortzone
Concreet zal een jongere die zich inschrijft voor de samenlevingsdienst aan de
slag gaan bij een culture instelling – als voorbeeld voor Brussel geeft Gatz de KVS
– een vzw of in de welzijnssector. In ruil daarvoor krijgt hij of zij een vergoeding.
“Het is geen loon, want anders krijg je verdringing van goedkope arbeid en dat
willen we niet,” benadrukt de minister. Hij noemt zo’n 500 euro per maand.
“Het gaat er vooral om de jongere in kwestie met een ander deel van de wereld
te laten kennismaken en op die manier een betere burger te worden,” motiveert
Gatz zijn project. De samenlevingsdienst moet ook een plus worden op iemands
cv. “Specifiek voor Brussel denk ik dat we er moeten toe komen om
tussenpersonen te hebben en jongeren ook te motiveren om het te doen.” Enkel
“de geëngageerde middenklasse” aanspreken, is uit den boze.
Gatz denkt daarvoor aan een samenwerking met de VDAB, Actiris, organisaties
voor jeugdwerk in Brussel en scholen. Het programma zal zich richten op
jongeren in de twee laatste jaren van het secundair onderwijs en 18-plussers.
Zuiderburen
“Er moet een soort sociaal statuut komen,” zegt Gatz. Dat moet onder andere de
verzekering regelen en vastleggen in welke sectoren de dienst kan. De Brusselaar
verwijst naar het voorbeeld van de Service Civique in Frankrijk. Mede op basis
daarvan, komt hij voor de opstart tot een minimale kostprijs van 50 miljoen euro.
In Frankrijk tekenden vorig jaar 60.000 jongeren in op het programma. In België
zouden dat er dan jaarlijks 10.000 zijn, waarvan zo’n 1.000 in Brussel.
De minister beseft dat het idee realiseren niet eenvoudig wordt, door de
aanhoudende besparingen bij overheden. “Als het niet onmiddellijk lukt, moeten
we het misschien op meer bescheiden schaal met proefprojecten doen. (…)
Anderzijds, als we het burgerschap willen verhogen is dit wel een heel sterke weg
die ernaar leidt.” Binnen een paar maanden hoopt Gatz met een concreet plan te
komen.

