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INLEIDING

De Samenlevingsdienst vordert zienderogen in de richting van zijn institutionalisering en komt daarmee tegemoet aan 
de herhaalde vraag van jongeren om zich te kunnen inzetten voor dienstverlening aan de gemeenschap. In het boek dat 
in 2019 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Platform voor de Samenlevingsdienst is verschenen, getuigen 
ze hierover met veel gevoel en verwoorden ze treffend wat de ervaring voor hen betekent. Bovendien laat een Ipsos-
enquête die datzelfde jaar werd uitgevoerd geen twijfel bestaan over de geestdrift van de jongeren.  7 op de 10 Belgen 
willen dat het systeem wordt ingevoerd. Dit cijfer weerspiegelt het groeiende succes van de bestaande programma’s in 
al onze buurlanden.

Op operationeel vlak werd het jaar 2019 gekenmerkt door een kwantitatieve schaalsprong. Er werd overgegaan 
naar fase II van de kaderovereenkomst die in 2018 door de hele Waalse regering werd goedgekeurd en die nu door 
de nieuwe meerderheid werd vernieuwd. Dit kaderakkoord voorziet in de deelname van meer dan 400 jongeren aan 
de Samenlevingsdienst in Wallonië tussen september 2019 en augustus 2020. Dit is een aanzienlijke stap voorwaarts, 
waarbij ons pedagogisch project in zijn geheel wordt erkend. De algemene uitvoering van het programma zal door het 
IWEPS (Waals instituut voor evaluatie, prospectie en statistiek) worden geëvalueerd.

Een voorbeeld van deze groei zijn de vijf regionale kantoren verspreid over het land (Luik, Namen, Charleroi, Brussel 
en Leuven), waarover we momenteel beschikken. Om de dubbele doelstelling van tenuitvoerlegging op het terrein en 
belangenbehartiging bij de lokale verkozenen te bereiken, zijn we in januari 2019 van start gegaan met onze campagne 
in de gemeenten. Vrijwel iedereen heeft dusver zijn interesse betuigd. Dat is niet verwonderlijk :  lokale overheden staan 
immers het dichtst bij de burgers, en dus bij de jongeren die zich willen engageren.

Zo bestaat het werk van het Platform, naast het operationele gedeelte, ook een pleidooi bij de politieke overheden. In 
een land als België, waar surrealisme vaak de overhand heeft op de rede, is dat een werk van lange adem. Een bewijs 
daarvan is dat, zelfs al erkent onze federale regering de Samenlevingsdienst niet, onze noorderburen ons systeem wel 
hebben goedgekeurd. Ze hebben het gekozen als ontwikkelingsmodel voor de Maatschappelijke Diensttijd, het nieuwe 
Nederlandse programma voor een Samenlevingsdienst dat massaal in onze werkmethode investeert. Alleen al voor het 
jaar 2019 wist het Nederlandse programma meer dan 2 500 jongeren te overtuigen! 

Naar het voorbeeld van meer dan 60 landen in de wereld, werd het Platform voor de Samenlevingsdienst opgericht in 
de hoop dat in België ooit tienduizenden jongeren elk jaar kunnen bijdragen aan het samenleven. En dat ze tegelijkertijd 
zouden kunnen genieten van een echt statuut, van ondersteuning, opleiding, erkenning en een gepaste vergoeding. Dat 
is het doel waarvoor onze organisatie zich al meer dan tien jaar inzet.

In dit activiteitenverslag krijgt u een overzicht van het werk dat het steeds groter wordende team van het Platform 
voor de Samenlevingsdienst in 2019 heeft verricht.  We willen elk lid van dit team bedanken voor zijn inzet en bijdrage 
aan dit maatschappelijk project dat erop gericht is jongeren te begeleiden bij de verwezenlijking van hun toekomst als 
geëngageerd burger in solidariteit met anderen. Naast het team van vaste medewerkers wil ik alle jongeren, mentoren, 
verantwoordelijken van gastorganisaties, leden van de ondersteunings- en onderzoekscommissies, partners, maar ook 
vele politieke vertegenwoordigers en hun administraties bedanken voor de steen die ze elk hebben bijgedragen voor het 
steentje dat ze elk hebben bijgedragen aan de opbouw van de Samenlevingsdienst.

François Ronveaux.
Algemeen Directeur

Mensen worden immers niet als burgers geboren, maar tot burgers gemaakt.
Baruch Spinoza (1632 – 1677)

5



6



VOORSTELLING

Het Platform voor de Samenlevingsdienst verenigt bijna 600 
organisaties rond de oprichting van een Samenlevingsdienst 
in België. Het Platform is sinds 2008 actief en werkt 
onafhankelijk. Het geniet de steun van talrijke openbare 
instellingen en maatschappelijke organisaties, alsook van 
van persoonlijkheden uit de academische, politieke en 

ondernemingswereld.

HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST 
IN ENKELE WOORDEN
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Sinds zijn oprichting kan het Platform bogen op een sterk symbolisch 
kapitaal  
Financiële steun op alle machtsniveaus (van de federale overheid tot de gemeenten, via de 
gewesten en gemeenschappen);

Steun van openbare instellingen (OCMW's, FOREM, Actiris, VDAB, Bruxelles-Formation ...) ;

Actieve steun van talrijke federaties (Fédération des maisons de Jeunes, Forum des Jeunes, 
Groep Intro, Réseau Idée, Réseau Solidarcité, Fédération Infor Jeunes, ...), erkende organisaties 
(De Wissel, Natuurpunt, Rode Kruis, FEDASIL-centra, Natagora, ONA, Parcs naturels, 
Groep Intro, JES, Bon, Union des Magistrats de la Jeunesse, IEP, Les P'tits riens, Oxfam 
Solidarité, Point Culture, verschillende CRIE’s, heel wat theaters, culturele centra, rust- en 
verzorgingstehuizen);

Samenwerking met onderzoekers en professoren van 10 Franstalige en Nederlandstalige 
universiteiten (UCL, ULB, ULg, St-Louis, UGent, VUB, UA, UHasselt, Universiteit van Bergen, 
Universiteit van Namen);

De steun van een ondersteuningscomité bestaande uit persoonlijkheden uit diverse 
sectoren (David Van Reybrouck, Alain Eraly, Marc Lambotte, Roland Vaxelaire, Philippe van 
Parijs, Bernard Devos, Marc Verdussen, Jean-Pierre Lebrun, Jacques Defourny, Thomas 
d'Ansembourg, Bernard Boon-Falleur, Wouter Torfs, Philippe van Meerbeeck, Pie Tshibanda, 
Bea Cantillon ..). ; 

Actieve deelname aan het Europees netwerk van burger- en samenlevingsdiensten.
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Vijf werkvelden 

• Operationeel: implementatie van Samenlevingsdiensten in België (+ Europese uitwisselingen);

• Onderzoek: onderzoekscommissie, organisatie van seminaries, prospectieve studies, 
multidisciplinaire publicaties, interventies op symposia, samenwerking met de
Burgerdiensten in andere landen ...

• Uitbreiding: een federatie die een divers panel van actoren in de samenleving bijeenbrengt.

• Communicatie: conferenties en persberichten, publicatie van artikelen, brochures, boeken, 
documentaires (impact van de Samenlevingsdienst, getuigenissen van jongeren), ...

• Belangenbehartiging: voorlichting van instanties en belangenbehartiging bij politieke 
vertegenwoordigers, overheden en het maatschappelijk middenveld; conferenties, diverse 
interventies ...



DOELSTELLINGEN VAN HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST

1

2

3

FASES IN DE ONTWIKKELING VAN HET PLATFORM
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Oprichting van een juridisch kader dat de Samenlevingsdienst in België institutionaliseert 
voor jongeren van 18 tot 25 jaar (erkend statuut, beheer en financiering van het 
programma, ..).

Organisatie van operationele Samenlevingsdiensten

Coördinatie van de operatoren van de Belgische Samenlevingsdienst

Opstart: verspreiding van het concept in de politiek en in de maatschappij

Tenuitvoerlegging van een pilootproject in heel België met een looptijd van 3 jaar

Institutionele erkenning

Op weg naar een definitieve erkenning?

• COCOF 2014
• Federatie Wallonië-Brussel (2014)
• Brusselse Strategie 2025 (2015)
• Waalse Beleidsverklaring (2017)

• Kaderakkoord Waalse Gewest (2018)
• Wet op het Verenigingswerk (2018)
• Algemene beleidsverklaring van de Sven Gats, 

Vlaams minister van Jeugd (2017)

• Een federale wet?
• Decretale erkenning?
• Afgestemde budgetten?

• Beleidsverklaring Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2019)
• Waalse beleidsverklaring (2019)
• Beleidsverklaring Federatie Wallonië-Brussel (2019)
• Nieuwe kaderovereenkomst met het Waalse Gewest 

(2019)
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Een erfenis... 
Ooit werd burgerschap in wezen belichaamd door patriottisme en de bijdrage van burgers 
aan de gewapende verdediging van staten. Dat idee heeft na lange strijd geleidelijk 
plaats geruimd voor een eigentijdse visie op de deelname van burgers aan het politieke 
en maatschappelijke leven, gebaseerd op het algemeen belang en humanistische 
beginselen. Het enige wat de Samenlevingsdienst van de legerdienst heeft overgeërfd, 
is de sociale en culturele mengelmoes bij de deelnemende jongeren.1 Het ontstaan 
van de Burgerdienst in 1964, na de inspanningen van Jean Van Lierde 2, betekende 
een belangrijke maatschappelijke evolutie. Gedragen door gewetensbezwaarden was 
het gefundeerd op maatschappelijk engagement en op vredesonderrich. De Belgische 
burgerdienst bleef echter het stiefkind van de legerdienst omdat de deelname een 
langere duur en een lagere vergoeding inhield. Toen de Belgische legerdienst in 1994 
werd afgeschaft, nam de Belgische overheid - in tegenstelling tot andere Europese 
landen - geen initiatief om de Burgerdienst te behouden. In het kielzog van de legerdienst 
verdween daarom ook de burgerdienst van het toneel. De Belgische burgerdienst bleef 
echter het stiefkind van de legerdienst omdat de deelname een langere duur en een 
lagere vergoeding inhield.

Talrijke onvoltooide wetsvoorstellen
Op institutioneel niveau dateert het eerste echte wetsvoorstel "houdende regeling 
van de vrijwillige gemeenschapsdienst voor jongeren" uit 1995. Het streefde een 
nieuwe en moderne vorm van burgerdienst na. Sindsdien hebben vertegenwoordigers 
van verschillende partijen (CD&V, cdH, Open Vld, MR, PS...) niet minder dan twintig 
andere wetsvoorstellen en drie ontwerpresoluties ingediend. Helaas dienden deze 
parlementsleden de meeste van deze wetsvoorstellen in toen ze in de oppositie zaten. 
Geen enkel voorstel heeft het dan ook gehaald.

1 Hij was bovendien alleen toegankelijk voor ‘valide’ mannen en niet voor vrouwen of personen met een 
handicap.
2  3 juni 1964 (BS 19/06/1964): wet van 3 juni 1964 houdende het statuut van de gewetensbezwaarden: 
eerste vermelding van het concept “Burgerdienst voor de jeugd”. 

DE SAMENLEVINGSDIENST
HISTORISCHE CONTEXT
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Oprichting van het Platform voor de Samenlevingsdienst
La Plateforme pour le Service Citoyen/Platform voor de Samenlevingsdienst/
Plattform für einen Bürgerdienst werd eind 2007 opgericht met als maatschappelijk 
doel alle actoren in de samenleving te mobiliseren voor de institutionalisering van de 
samenlevingsdienst, de totstandkoming van een kaderwet en de uitwerking van een 
Samenlevingsdienst in België.

Uittreksel uit de statuten: Het doel van de vereniging is het bevorderen van de 
oprichting in België van een Samenlevingsdienst voor alle jongeren tussen 18 en 25 
jaar met als doel het bevorderen van hun persoonlijke ontwikkeling en hun integratie 
in de maatschappij als actieve, kritische, ondersteunende en verantwoordelijke 
burgers. 

VANDAAG verenigt het Platform bijna 600 organisaties en zet het zijn 
belangenbehartiging voort, waarbij het jaar na jaar expertise, erkenning en concrete 
resultaten opbouwt. De Samenlevingsdienst komt in verschillende gewest-, 
gemeenschaps- en sectorale beleidsverklaringen aan bod.
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HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST
EUROPESE CONTEXT

De Samenlevingsdienst inspireert Nederland
In 2019 zet het Platform voor de Samenlevingsdienst de samenwerking met de Maatschappelijke 
diensttijd (MDT) in Nederland, een ambitieus nieuw programma voor maatschappelijke participatie dat al 
12 000 jongeren telt, waarvan 2 500 in een project dat rechtstreeks door ons is geïnspireerd, verder. Het 
doel van onze samenwerking is dit project in zijn ontwikkeling te begeleiden om het op grote schaal te 
institutionaliseren.

In 2018 lanceert de Nederlandse overheid de Maatschappelijke diensttijd (MDT), een programma 
voor maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. Het doel is drieledig: maatschappelijke impact, 
talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact bereik je door iets te doen voor de ander 
en/of voor de samenleving. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun 
zelfvertrouwen.  En de MDT wil ook de mogelijkheid bieden om mensen met verschillende achtergronden 
en leeftijden dichter bij elkaar te brengen om zo de sociale cohesie te stimuleren. Nederland had geen 
eerdere ervaring met het opzetten van zo een programma, maar beschikte wel over een aanzienlijk 
budget: 25 miljoen in 2018 en 100 miljoen per jaar vanaf 2019. Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport heeft uitgebreid overleg gevoerd om tot het juiste formaat te komen. Het resultaat is 
een tweeledig experimenteerprogramma. Enerzijds zijn er allerlei proefprojecten die sterk verschillen in 
duur en intensiteit. De eerste proefprojecten zijn in november 2018 van start gegaan. In 2019 waren er 
al meer dan 9.500 jongeren bij betrokken. Zij vormen de basis van de "MDT-Verenigingen". Anderzijds 
heeft het ministerie in samenwerking met 11 Nederlandse gemeenten en steden, waaronder Den Haag en 
Amsterdam, een meer gericht en intensief project gelanceerd: de 'MDT-Gemeenten'.

Het is bij het opzetten van MDT-Gemeenten dat de Nederlanders zich rechtstreeks laten inspireren door de 
Samenlevingsdienst. Na een zorgvuldige afweging van de verschillende Europese projecten, met name de 
Franse Service Civique en de Duitse Bundesfreiwilligendienst, treden zij met het Platform in gesprek om 
uiteindelijk ons model over te nemen. Dit geldt zowel voor de samenstelling van het programma, als voor 
de duurtijd van zes maanden, de samenlevingsgroepen van 25 jongeren en de burgerschapsopleidingen. 
En met succes, want meer dan 2.500 jongeren hebben zich al voor het programma aangemeld! Als de 
eerste evaluaties positief zijn, is het de bedoeling om het uit te breiden en in gans Nederland uit te rollen. 
De nodige netwerken worden daartoe al opgezet. In de loop van 2019 volgen de MDT en het Platform de 
invoering van het MDT-Gemeenten programma verder op. Op verzoek van de Nederlanders delen we ook 
de gidsen die we hebben opgesteld, met name de Pedagogische Gids, de Gids voor het onthaal van een 
jongere in Samenlevingsdienst en de Gids voor het Partnerschap, waaruit ze veel inspiratie putten om hun 
aanpak en procedures te formaliseren. Om de ontwikkeling van het project te begeleiden, bezocht het 
Platform onlangs ook het ministerie in Den Haag.

Tot slot is deze overdracht van ervaring een mooie erkenning voor het Platform en bijzonder veelbelovend 
voor de ontwikkeling van de Samenlevingsdienst in Europa. Bovendien twijfelen we er niet aan dat het 
Platform, dat het Nederlandse MDT-Gemeenten heeft geïnspireerd, op zijn beurt zal profiteren van de 
ervaring van de MDT en dat er een uiterst vruchtbare uitwisseling van goede praktijken die eruit kan 
voortvloeien. Het succes van de MDT pleit meer dan ooit voor de volledige institutionalisering van de 
Samenlevingsdienst... in België - zoals het in Nederland gebeurt!
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HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST
BALANS EN REKENINGEN

Het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) verstrekt 
medefinanciering aan 
de ontwikkeling van de 
Samenlevingsdienst in 
België sinds 2014. 

Dhr. B. Clerfayt, Brussels Minister 
van Werk en Beroepsopleiding, 
neemt de financiële steun 
voor de ontwikkeling van de 
Samenlevingsdienst over van 
Dhr. Didier Gosuin.

De Samenlevingsdienst geniet van een cofinanciering door de Vlaamse overheid, het Europees Sociaal Fonds 
(ESF), de stad Mechelen en de VDAB om zijn ontwikkeling in Vlaanderen te ondersteunen. 

De Waalse minister-president, dhr. Elio Di Rupo, neemt de fakkel over van dhr.
Willy Borsus en blijft de uitvoering van de Samenlevingsdienst steunen via een
kaderovereenkomst voor 900 jongeren gespreid over drie jaar.

Europese producties en uitwisselingen 
van jongeren in burgerdienst worden 
ondersteund door het Erasmus+ 
programma, het programma "Burgers van 
Europa" en het Italiaanse programma van 
de Servizio Civile Universale.

Algemene financiering

Andere financieringsbronnen



EVOLUTIE VAN HET AANTAL VTE’S

EVOLUTIE VAN HET AANTAL LEDEN

570

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE INKOMSTEN
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SAMENSTELLING VAN DE
RAAD VAN BESTUUR

Het Platform voor de Samenlevingsdienst heeft het statuut van een vereniging 
zonder winstoogmerk. De leden zijn momenteel rechtspersonen (verenigingen, 
ngo's, federaties, overheidsdiensten, stichtingen ..). Vijf van hen vormen de Raad 
van Bestuur.

Michel is directeur van vzw Centre Vidéo de Bruxelles- 
CVB. Het CVB verwelkomt en begeleidt groepen burgers 
in workshops met collectieve filmprojecten, begeleidt 
verenigingen in sociale interventiefilmprojecten, biedt 
een plaats voor auteursdocumentaires en creatieve 
cinema. Als atelier voor de productie van documentaires 
en vereniging voor permanente vorming stimuleert het 
CVB ethisch en politiek geëngageerde cinema, waarbij 
humanisme centraal staat. Het gaat om films die andere 
verhalen van de wereld laten zien, de wereld in al zijn 
diversiteit en complexiteit, en die willen bijdragen aan een 
rechtvaardiger en meer solidaire toekomst.

CVB (CENTRE VIDÉO DE BRUXELLES)
VERTEGENWOORDIGD DOOR MICHEL STREYAERT

De Wissel vzw overkoepelt in Vlaams Brabant een aantal 
initiatieven binnen en buiten de Bijzondere Jeugdbijstand 
en is erkend voor residentiële modules, contextmodules 
(met een mogelijkheid tot begeleid zelfstandig wonen) 
en ondersteunende modules. Dit laatste zowel voor 
jongeren die door de Wissel begeleid worden als door 
andere organisaties. Daarnaast is de Wissel partner in het 
OverKop-huis en diverse vernieuwende initiatieven. 

DE WISSEL
VERTEGENWOORDIGD DOOR HELEN DEBRAUWERE

Luc is directeur van de AMO La Chaloupe. Deze vereniging 
biedt ondersteuning aan jongeren die op zoek zijn naar hun 
eigen identiteit en naar een houvast in het leven. Het zijn 
vaak jongeren die lijden onder conflictueuze relaties met 
hun ouders en/of school, die mogelijk gewelddadig zijn, 
te maken hebben met verslavingsproblemen, een gevoel 
van slecht in hun vel te zitten, op zoek zijn naar projecten, 
schoolverlaters.

LA CHALOUPE AMO
VERTEGENWOORDIGD DOOR LUC DESCAMPS

ASMAE
VERTEGENWOORDIGD DOOR QUENTIN DE BEHAULT

Quentin is projectleider bij Asmae, een vereniging die 
sinds 1981 jongeren begeleidt op het gebied van actief 
burgerschap, coöperatie en ontwikkelingseducatie. Asmae 
promoot solidariteit tussen jongeren ut België, Egypte, 
Marokko, Senegal en Togo.

SOLIDARCITÉ
VERTEGENWOORDIGD DOOR JEAN-BAPTISTE VALLET

Jean-Baptiste is directeur van Solidarcité, een non-profit organisatie die de persoonlijke 
ontwikkeling van jongeren en hun integratie in de maatschappij als actieve, kritische, 
verantwoordelijke en solidaire burgers wil bevorderen. Zij bereikt haar doel met name door 
middel van vrijwilligersinitiatieven ten behoeve van de gemeenschap.
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A.J.M.O ASBL
Abbaye de Villers-la-Ville asbl
Abri de jour de Liège ASBL
Accesport
Accueil et vie
ACIS – Foyer de la Providence
ACIS - Maison Saint Joseph
ACIS - Providence Lessines
ACIS – Résidence Bon Air
Acis Crèche Pomme d'Api Comines
ACIS Institut Saint-Joseph Comines
ACIS Mainson Saint-Joseph Liège
ACIS Maison Beloeil - Henri-Chapelle
ACIS Maison Pannesheydt à Montzen
ACJ La Broc
ACSOL - Accueil & Solidarité ASBL - Centre 
d'Accueil de Bouge
AcSol – Le Clair Séjour
ADN allpotential
Ados Pilifs
Aegidium
AFS Programmes Interculturels asbl
Agence Jardin Botanique / Plantentuin Meise
Ages et Transmissions ASBL
Agir en Chrétiens Informés-ACI
Agricovert - Gembloux
AJI - Action Jeunesse Info
Akindo
Aksent vzw
AMAZONE
Amonsoli
AMOS (Schaerbeek)
Animaux en Péril
Annuntiaten Heverlee
API Charleroi
Aquascope Virelles (Virelles-Nature)
Arc-en-ciel Gîte de Latour "la ferme"
Arc-en-Ciel Watermael-Boitsfort
Archéosite et Musée d'Aubechies asbl
Ardenne & Gaume
Arktos vzw
Article 27 Liège
Asmae
Association de Promotion du Logement (APL) 
Compagnons - Mons
Association de Promotion du Logement (APL) 
Compagnons Ath
Association Jeunesse et Solidarité (AJS) - Tal 
Lafi
ATD Quart-Monde
Atelier Graffiti
Atelier Groot Eiland
Atelier Groot Eiland
Atrium 57 Centre culturel de Gembloux
Auberge de jeunesse Charleroi
Auberge de Jeunesse de Namur
Auberge de Jeunesse de Tournai
Auberge de Jeunesse Jacques Brel
Auberge de jeunesse Mons
Autre Terre
Aux Galops de l’Alloue
Be.Face asbl
Bibliothèques Sans Frontières
Bichat asbl
Bij' De Vieze Gasten
Birds Bay
Birds Bay
Bocq et Pierre Bleue
Boerderij Maximilien
BON vzw
BRASS - Centre Culturel de Forest ASBL
Bruxelles J
BuBao Sint Lodewijk
Buurtwerk't Lampeke vzw
Campos "L'Envol" (Bierset)

Caria
C-Dienst
CEMôme ASBL
Central La Louvière
Centre Arnaud Fraiteur
Centre audiovisuel de Liège
Centre Croix-Rouge de Fraipont - Le merisier
Centre Culturel d’Andenne
Centre culturel de Brabant Wallon
Centre Culturel de Rossignol-Tintigny
Centre culturel d'Herstal
Centre culturel d'ottignies
Centre culturel éducatif verviétois
Centre Culturel Jacques Franck
Centre Culturel René Magritte
Centre de jour Audrey Hepburn
Centre de Jour CREAHM Liège
Centre de Traumatologie et de Réadaptation 
de l'hôpital Brugmann
Centre d'entraide de Jette
Centre Fedasil de Jodoigne
Centre Indigo La Louvière
Centre Medori
Centre MENA Les Hirondelles
Centre Mena Malmedy
Centre neurologique William Lennox à 
Ottignies
Centre Sésame ASBL
Centre Social Protestant
CESEREC Les peupliers
CESEREC Les peupliers La ramure
Charleking Radio
Château de Lavaux-Sainte-Anne
CHC – Résidence d’Heusy
CHC ASBL - Résidence Notre-Dame de 
Lourdes
CHU Hôpital Brugmann
CIE TARTAREN
Cinéma Galeries
Circomédie
Cirkus in Beweging vzw
CJ de l'Ouest La Baraka asbl
Climaxi
Clinique du Scheutbos
Comme chez Nous
Communa asbl
Compagnie des Nouveaux Disparus asbl
Compagnons ASBL
Comptoir des Ressources Créatives
Conseil de la jeunesse
Conseil Jeunesse Développement asbl
Contrat Rivière Amblève ASBL
Convivial
Copainville - Maison des jeunes de Watermael
Coup de Pouce à l’Avenir, à Court-Saint-Eti-
enne
CPAS de Jodoigne
CPAS de Namur
CPAS de Perwez
Cré et Arts asbl
Creahm
CREAVES – Le Martinet
CREAVES de Namur
CRH Domaine de Farnières asbl
Crie de Liège
CRIE de Mariemont
CRIE de Saint-Hubert - Fourneau Saint-Michel
CRIE Mouscron
CRIE Villers La Ville
Croix Rouge Ans
Croix Rouge Banneux
Croix Rouge Beho
Croix Rouge Belgrade
Croix rouge Logistique transversale
Croix rouge Morlanwez

Croix Rouge Ste Ode
Croix Rouge Tournai
Croix-Rouge Centre Belle Vue
Croix-Rouge Centre d’accueil
Croix-Rouge Centre d’accueil « Des Racines 
et des Ailes »
Croix-Rouge Centre d'accueil
Croix-Rouge Centre d'accueil « Le Relais du 
Monde »
Croix-Rouge Centre d'accueil « Sankt Elisa-
beth-Haus »
Croix-Rouge Centre d'accueil «Henry Dunant»
Croix-Rouge Centre d'accueil Fraipont
Croix-Rouge Centre d'accueil La Jastrée
Croix-Rouge Centre d'accueil L'Amblère
Croix-Rouge Centre d'accueil Les Fourches
Croix-Rouge de Banneux – La trientale
Croix-Rouge de Belgique
Croix-Rouge de Jette
Croix-Rouge d'Uccle
Croix-Rouge jeunesse asbl
Cuisine Sauvage
Culture et Vie en Marche asbl
Cultureghem
D'broej Centrum West
De Alverberg vzw
De Keeting vzw
DE LORK
DE MOZAIEK
De Paddenbroek
De Sleutel Antwerpen
De Wissel
De Wissel (Centrum Molenmoes)
De Wissel Molenmoes
De Wroeter Dagcentrum
De Zondvloed vsw
Défi Jeunes
Demos
Den Teirling
Département de l’Instruction Publique de la 
Ville de Bruxelles
Dienstcentrum de Zeyp
Dienstcentrum't Trefpunt ocmw
Diggie vzw
Don Bosco Jette
Don Bosco Télé-Service
Donorinfo
DoucheFLUX
Droit dans le Mur
Durme vzw
Dynamo AMO
Dynamo International
Ecole 14 La Cordée
Ecole 17 maternelle
Ecole communale d’Yvoir
Ecole démocratique de L'orneau
Ecole du Cirque
Ecole fondamentale Don Bosco
Ecole Saints-Jean et Nicolas
Ecolo J
Ecomusée du Pays des Collines
Ecoso - De kringwinkel
Ecotopia
Ecoute Voir ASBL
EDDRA Nimy
Ekikrok
Emergence XL
Environnement Patrimoine Nature - BW ASBL 
CRIE de Villers-La-Ville
Epi St-Gilles
Equinox asbl
Espace culturel Ferme du Biéreau
Espace Environnement
Espace Social Télé-Service
Eudaimonia Lesve

Ex aequo
Facere
Farilu
FEDASIL – Centre d’accueil de Pondrôme
Fedasil - Petit Château / Klein Kasteeltje
Fedasil - Région SUD
Fedasil Bovigny
Fedasil Charleroi
Fedasil Florennes
Fedasil Jodoigne
Fedasil Morlanwelz
Fedasil Pondrome
Fedasil Rixensart
Fedasil Sugny
Fédération Infor Jeunes
Fédération Laïque des Centres de Plan-
ning Familial (FLCPF)
Fédération Nationale pour la Promotion 
des Handicapés (FNPH)
Ferme de la Hulotte
Ferme Equestre de Louvain-La-Neuve
Ferme Equestre de Martué
Ferme Nos Pilifs
Ferme Pédagogique Maxi Mille Liens 
Ferme pour enfants de Jette - Kinderbo-
erderij Jette
Ferme urbaine NOH
Festival des Plantes Commestibles
Fleur Service Social
Fleurus Culture
FMJ ASBL
Fondation Benoit
Fondation CHR Citadelle
Fondation Mons 2025
Fondation pour les Générations Futures
Forma V
Forum van Ethnische Culturele Minder-
heden vzw
Foyer culturel de Jupille-Wandre
Foyer des Jeunes de Havelange
Foyer George Motte
Foyer l’Aubépine in Havelange
Foyer Sainte-Elisabeth - Saint-Ghislain
GAL de l’entre Sambre et Meuse
gbS TERvuren
Gc de Kriekelaar
Gehandicapten en Solidariteit vzn
Gîte d'étape de Villers-Sainte-Gertrude
Globe Aroma
Groenten uit Gent
Groep Intro vzw
H30
Habitat et Rénovation
Happy Farm
Haut-Regard ASBL
Het Anker
Hippopassion
Hippotige
Hispano-Belga ASBL
Home de repos "Le Clair Séjour" - Ville de 
Jodoigne
Home Le Foyer - Bothey
Home Sacré Coeur
Horizons Neufs
IIIème Millénaire
Ikigai – Ecole secondaire privée
Iles de Paix - Huy
IMS Ciney Résidence Sacré-Coeur
Institut d'Éco-Pédagogie - IEP
Institut Don Bosco
Internat Don Bosco
Interquartier
IRAHM ASBL
Itinéraires AMO
Jardins d’Arthey
JAVVA ASBL

LIJST
LEDEN VAN HET PLATFORM
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JES
JES Brussels
Jeugdcentrum Den Eglantier 
Jeunes et Nature
Jeunes MR
JHOB vzw
Kampenhoeve ster vzw
Kif Kif
Klusbib - Deelbaar Mechelen vzw
Kopergietery
Kras Jeugwerk
Kras Jeugwerk Borgerhout
Kras Jeugwerk Noord
Kras Jeugwerk Zuid
Kringeloopwinkel Brugse Poort
KSA Brussel
Kulturzentrum Eupen
L’Amusette
L’Appui asbl - Roisin
L’Arbre en Ciel
L’Arche Aywaille - Foyers
L’Arche Aywaille Centre de jour le Sénevé
L’Arche Namur - Centre de jour
L’Arche Namur – Foyer « Bartrès »
L’Arche Namur – Foyer « Le Tournesol »
L’Atelier
L’Envol
La Bibi (Centre de promotion humaine)
La Chaloupe AMO asbl
La Charlemagn’rie
La Charmille
La Citadelle de Namur
La Cité s'invente
La Clairière
La Clairière de Fayenbois
La Cordiante
La Croix Bleue Floriffoux
La Croix Bleue Forest
La Ferme des enfants - Centre nature de 
Liège asbl
La Ferme du Monceau
La Forestière
La Forêt de Luhan
La Halte du funambule
La Maison de Repos et de Soins Libert
La Petite Ferme de Roloux
La Pommeraie
La Poudrière
La Poudrière BX
La Ruche Théâtre
La Scientothèque
La Source ASBL
La Spirale
La Vache aux yeux bleus
La Vènerie
L'arbre de vie ASBL
Larf!
Latitude Jeunes
Latitude Jeunes Brabant asbl
L'Autre Jardin
LDC De Harmonie
LDC De Rooster
Le 26
Le Babibar
Le Baluchon
Le Bazar ASBL
Le Bonheur dans le pré
Le Cairn
Le chemin vert
Le Début des Haricots ASBL
Le douaire
Le Douzerome asbl
Le Fagotin asbl
Le Futur Simple
Le Jardin de Physalis
Le Jardin d'Enfants Waldorf à la ferme Larock

Le Maître Mot
Le Monde des Possibles
Le Monty
Le PASS
Le Petit Foriest
Le Potelier des Pilifs ASBL
Le Pré Gourmand
Le Rebond (ASBL Comme Chez Nous)
Le Ressort – SAJA
Le Rêve d'Aby
Le Rockerill
Le Seuil asbl
le Terrain d’Aventures de Hodimont
Le Tilt
Le Village n°1
L'Entrep'Eau
L'entrepôt
Les Arbres du Souvenir
Les Ateliers 04
Les Chemins d’Ariane - Instituts Médico-Sociaux 
de Ciney
Les claires fontaines (ACIS) environnement
Les claires fontaines AAP
Les Compagnons Bâtisseurs
Les Compagnons Dépanneurs
Les Compagnons Des Prés
Les Compagnons des Prés ASBL
Les Découvertes de Comblain asbl
Les Ecuries des Coudriers
Les Foyers Saint-Joseph de Bascoup
Les Foyers Saint-Joseph de Mons
Les Heures Douces
Les Jeunes CDH
Les Maraîchers du Chant des Cailles
Les Marmots - Hotton
Les Petits Riens
Les Petits Travaux Solidaires ASBL
Les petits vieux asbl
Les rênes de la vie
Les Sentiers asbl
Les trois portes ASBL
Liège Gestion du Centre-Ville ASBL
Liens
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
L'Îlot
L'Ilôt Jumet
Lokaal Dienstencentrum den Abeel
Los Ninos de Gaia
Losange - L’entrepôt
Maison Arc en Ciel de Verviers
Maison Croix-Rouge d’Auderghem
Maison Croix-Rouge du Val de Sambre
Maison culturelle d'Ath
Maison de jeunes « la J » asbl
Maison de jeunes Chicago
Maison de jeunes de Malmedy
Maison de jeunes de Stavelot
Maison de jeunes Nova
Maison de la culture Famenne Ardenne
Maison de la culture Tournai
Maison de quartier de Gilly
Maison de Repos CPAS de St Josse
Maison de Repos et de Soins - La Closière
Maison de vie Le Val des Roses
Maison des cultures et de la cohésion sociale
Maison des Jeunes d'Angleur
Maison des Jeunes de Marche
Maison des jeunes et de la Culture de Rixensart
Maison des Jeunes l'Antirides (Maison à toi asbl)
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
Maison Marie Immaculée - Home Saint Joseph
Maison Marie Immaculée - Maison de repos 
L'Olivier
Maison Notre Dame Carnières
Maison pour associations Charleroi
Maison Verte & Bleue
Maison wallonne de la pêche

MARS (Le Manège Mons)
Met-X
MJ de Quiévrain
MJ Florennes
MJ Masure 14
MJ Sambreville
MJ Secteur 42
Monfort Centre - RestoJet
Mooss
Mundaneum
Musée en Piconrue
Natagora
Nature et Progrès
Natuurhulpcentrum
Natuurpunt
Nos oignons asbl
Nos Poteliers
Notre foyer
Oasis – ACIS asbl à Comines
Objectif pour l'égalité des droits
Œuvre national des aveugles ONA asbl
Œuvres Paroissiales de Saint-Gilles
Opération faim et froid
Oxfam Solidarité / Oxfam Solidariteit
Oxfam Solidarité Ans
Oxfam Solidarité Ciney
Oxfam Solidarité Fléron
Oxfam Solidarité Herstal
Oxfam Solidarité Liège
Oxfam Solidarité Marcinelle
Oxfam Solidarité Mons
Oxfam Solidarité Namur
Oxfam Solidarité Shop Belgica
Oxfam Sorteercentrum Anderlecht
Oxfam-computer workshop Molenbeek
Panathlon Wallonie-Bruxelles
Parc Naturel de Gaume
Parc Naturel de Hermeton - Viroinval
Parc Naturel de la Forêt d'Anlier
Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel
Parckfarm Tour & Taxis
PCS Les Goujons à Anderlecht
Pigment vzw
Plantentuin Meise
Ploef
Plomcot 2000 ASBL
Point Culture Namur
PointCulture
Pôle wallon de gestion différenciée
Poney Club de Buisseret
Pony Paradise ASBL
PréhistoMuseum de Flémalle
Quai 10
Racynes ASBL - Haccourt
Ranch du terril
Refugees Are Not Alone - RANA BE
Regionaal Intergratiecentrum Foyer Brussel
Renaissance ASBL
Réseau Idée
Réseau Nature - Natagora
Réseau Solidarcité asbl
Résidence Malibran
Restaurant du cœur de Laeken
Resto du Coeur de Charleroi
Resto du cœur de Namur
Resto du Cœur de Namur
Resto du coeur de Saint-Gilles
Resto du Coeur Liège
Revert asbl
Rimo Limburg
Riveo
Rockerill
ROJM - Regionaal Open Jeugdcentrum 
Mechelen
ROJM vzw
Roodebeekcentrum vzw

RTA - Réalisation Téléformation Anima-
tion
SAM asbl
Samarcande
Samenlevingsopbouw Brussel
Sans Collier ASBL
Sans Famille asbl
Sauverdias
SCI Belgique
Sémaphore ASBL
Service Protestant de la Jeunesse - SPJ
Service Public : Plan de Cohésion Sociale 
de Hotton
Service Seniors de la Ville de Bruxelles
Service Volontaire International
SESA - Chimay
Singa Belgium
Solidarcité
Solidaritel ASBL
SOS Jeunes Quartier Libre
Source asbl
SPA Charleroi
SPA La Louvière
SRPA – Arlon
SRPA de Liège
Stadsboerderij Antwerpen
Stations de Plein Air
Ste Joséphine – Site Belvédère
Ste Joséphine – Site Chaussée
Terre Rêve
Théâtre 140
Théâtre de Liège
Théâtre du Papyrus
Théâtre L'Alena
Théâtre Le Moderne
Théâtre Océan Nord
Théâtre Royal des Galeries
Théâtre Universitaire Royal de Liège
Théâtre Varia
Tournesol / Ferme d'Uccle
Traces de Rue Fédération francophone 
des travailleurs Sociaux de Rue
Transfocollect
UGAB
Un toit pour eux
Une Main Tendue
Union Francophone des Magistrats de la 
Jeunesse
Val des Coccinelles ASBL
VIA vzw
VIDEP
Vivres asbl - Namur
Vlaamse Jeugdraad
Vluchtelingwerk Vlaanderen
Volont'R asbl
Vulpia – La Chartreuse
VULPIA - La Résidence Aurore
VULPIA - Résidence Franki
Walalou
We Exist
Welcome in Mechelen vzw
Westhoek Vrijetijd Anders vzw – WVA vzw
Woesh
Woonzorgcentra Kapittelhof en Hoev-
ezavel
WVA vzw
Zorgbedrijf Antwerpen Willem





HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST
COMITÉS

Het Platform beschikt over een steuncomité en een onderzoekscomité. Het Platform 
organiseert werkvergaderingen, seminars, voert onderzoeksprojecten uit en verzorgt 
publicaties met de hulp van persoonlijkheden uit de academische en ondernemerswereld en 
uit verschillende sferen van de samenleving.

Onderzoekscomité
Samenstelling

• Abraham Franssen, hoogleraar Sociologie en directeur 
van het Centre d’études sociologiques van de Université 
Saint-Louis in Brussel. 

• Lesley Hustinx,  hoofddocent aan het Centrum voor 
Sociale Theorie, Departement Sociologie, Universiteit 
Gent, bestuurslid van de International Society for Third 
Sector Research.

• Marc Verdussen, hoogleraar Constitutioneel Recht, 
directeur van het Centre de recherche sur l’État 
et la Constitution (CRECO) en voorzitter van de 
deontologiecommissie van het onderzoek aan de 
UCLouvain. 

• Jacques Defourny, gewoon hoogleraar aan de HEC 
Liège Management School en directeur van het Centre 
d’Économie Sociale van de Université de Liège. 

• Nicolas Standaert, gewoon hoogleraar en directeur van 
het Departement Sinologie aan de KUL. Gasthoogleraar 
aan de universiteiten van Berkeley en Harvard. 

• Valérie Becquet, hoogleraar Sociologie aan de 
Université de Cergy-Pontoise, lid van het laboratoire 
EMA (École, Mutations, Apprentissages) (werkgroep 
rond school en opleiding) en specialiste van de Franse 
Service Civique. 

• Filip Coussée, doctor in de psychologie en 
pedagogische wetenschappen, specialist in sociaal werk 
in de jeugdsector. 

• Alain Eraly, gewoon hoogleraar Sociologie aan de ULB 
en de Solvay Brussels School. 

• Didier Reynaert, doctor in pedagogische 
wetenschappen aan de Universiteit Gent en lector 
Sociaal werk aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en 
Welzijn.

• Jean-Pierre Lebrun, psychiater en psychoanalyticus. 
• Olivier Servais, gewoon hoogleraar Antropologie, 

voorzitter van de École des Sciences Politiques et 
Sociales en voorzitter van het academisch korps van 
de UCL. 

• Beno Schraepen, lector Orthopedagogiek aan de 
Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen, specialist op 
het gebied van inclusie van personen met een handicap. 

• Catherine Laviolette,doctor in de politieke en sociale 
wetenschappen, UCL.

• Céline Tignol, doctor in de filosofie (UCL), projectleider 
bij het CREA (Centrum voor de preventie van 
extremisme en gewelddadig radicalisme)..

• François Geradin, politiek wetenschapper en filosoof 
van opleiding. Voormalig onderzoeker aan de UCL en 
het Platform.

• Olivier Servais, gewoon hoogleraar Antropologie, 
voorzitter van de École des Sciences Politiques et 
Sociales en voorzitter van het academisch korps van 
de UCL.

Steuncomité
Samenstelling
• David Van Reybrouck, cultuurhistoricus, 

dramaturg, schrijver en opiniemaker.
• Marc Lambotte, algemeen directeur van Agoria, 

de federatie van de technologische industrie. 
• Philippe Van Parijs, filosoof en econoom, 

oprichter van de Hoover-leerstoel Economische en 
Sociale Ethiek aan de UCL. 

• Thomas d'Ansembourg,  psychotherapeut en 
spreker, is al lange tijd betrokken bij het helpen 
van jongeren in moeilijkheden. 

• Caroline Pauwels, rector van de VUB.
• Rik Van de Walle, rector van de UGent.
• Vincent Blondel, rector van de UCLouvain.
• Pierre Jadoul, rector van de Université Saint-

Louis - Brussel.
• Herman Van Goethem, rector van de UA.
• Luc De Schepper, rector van de UHasselt.
• Philippe Dubois, rector van de Université de Mons.
• Naji Habra, rector van de Université de Namur.
• Pierre Wolper, rector van de Université de Liège.
• Philippe van Meerbeeck, psychiater 

en psychoanalyticus voor jongeren en 
jongvolwassenen. 

• Alain Deneef, bedrijfsleider. 
• Patrick Loobuyck, hoogleraar moraalwetenschap 

en politieke filosofie aan de universiteiten van 
Antwerpen en Gent. 

• Bea Cantillon, hoogleraar Sociologie en directeur 
van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman 
Deleeck aan de Universiteit Antwerpen. 

• Wouter Torfs, CEO van de winkelketen Schoenen 
Torfs en visionair in people management. 

• Bernard Boon-Falleur, bedrijfsleider.
• Roland Vaxelaire, bedrijfsleider en directeur van 

Responsibility Management..
• Rik Pinxten, hoogleraar antropologie en 

voorzitter van het Centrum voor Interculturele 
Communicatie en Interactie aan de Universiteit 
Gent. 

• Pierre Galand, voorzitter van de verenigingen: 
Centre d’Action Laïque, European Humanist 
Federation, Association pour les Nations Unies, 
Wereldorganisatie Tegen Marteling (OMCT) – 
Europa … 

• Bernard Devos, algemeen afgevaardigde voor de 
kinderrechten van de Franse Gemeenschap.

• Pie Tshibanda, psycholoog, kunstenaar en 
schrijver. 

• Frank Deboosere, weerman. 
• Salvatore Curaba, ondernemer. 
• Els Hertogen, directrice 11.11.11. 21
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DE SAMENLEVINGSDIENST
VOORSTELLING VAN HET PROGRAMMA

Operationeel programma 

De Samenlevingsdienst is een programma waarbij jongeren van alle 
achtergronden de kans krijgen om zich gedurende een langere tijd (minstens 
6 maanden) voltijds, individueel of in groepsverband, in te zetten voor 
gemeenschapsprojecten en tegelijk een vormingsaanbod, een vergoeding, 
een verzekering en een officiële erkenning krijgen Op die manier verwerft de 
jongere een sokkel van basisvaardigheden en samenlevingsregels. De periodieke 
afwisseling van concrete projecten en vormingsmomenten zorgt voor een 
doeltreffende activering van de jongere in de samenleving, op het werkveld en 
als burger. Sinds 2008 is het Platform voor de Samenlevingsdienst in België de 
voornaamste initiatiefnemer. Het ijvert voor een nationaal, geïnstitutionaliseerd 
en wettelijk omkaderd en erkend programma.
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Algemeen programma 

De Samenlevingsdienst is een programma dat 6 maanden omvat, opgedeeld in 4 projectdagen (28 u. 
per week, van maandag tot donderdag) en 1 dag vorming (7 u. per week, op vrijdag). Het programma 
staat open voor alle jongeren tussen 18 en 25 jaar (geen selectie op basis van bekwaamheden, 
diploma of cv). Tijdens de Samenlevingsdienst heeft de jongere een vrijwilligersstatuut en krijgt 
hij een vergoeding van € 10/dag en € 100/maand (maximaal) voor zijn verplaatsingskosten. 
Deze vergoedingen zijn verenigbaar met eventuele werkloosheidsvergoedingen of met andere 
uitkeringen die de jongere geniet (OCMW, kinderbijslag, huursubsidie..). 

4 doelstellingen
De Samenlevingsdienst die het Platform voorstelt, beantwoordt aan vier algemene 
doelstellingen:

1.  De persoonlijke ontwikkeling van de jongeren bevorderen
2. De sociale cohesie verhogen (socio-culturele vermenging)
3. Geëngageerd burgerschap stimuleren
4. De onderlinge solidariteit versterken

Deelname van de jongere
. 70 % van de tijd: realisatie van het hoofdproject. 10 % van de tijd: realisatie van het nevenproject. 20 % van de tijd: vorming, uitwisselingsmomenten, groepsprojecten, reflectiemomenten,      

Coördinatie door het Platform

. Algemene organisatie en administratieve opvolging. Vorming van mentoren en verantwoordelijken van de gastorganisaties. Verstrekken van vormingen aan de jongeren in Samenlevingsdienst

Deelname van de gastorganisatie:

. Onthaal van de jongere 4 dagen per week voor een project van openbaar nut. Mentoring van de jongere door een lid van het team. Vorming en begeleiding van de jongere bij het realiseren van zijn project vanuit een

24

oriëntatietraject en evaluatiemomenten.

burgerschapsperspectief
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Krachtlijnen van de Samenlevingsdienst

1. Een holistische benadering die een ontwikkeling op 
persoonlijk, sociaal-professioneel en maatschappelijk vlak 
vooropstelt.

2. Afwisseling tussen het ervaren van concrete situaties 
op het terrein (projecten) en het opleidingsproces 
(empowerment en reflectie).

3. Persoonlijke aanpak: begeleiding, mentoring, etc.

4. Een uitgebreide sociale mix als pedagogische waarde en 
principe: diversiteit van de profielen, levensparcours,...

5. Gelijke toegangsmogelijkheden: geen selectie vooraf of 
achteraf.

6. Regionale, nationale en zelfs internationale mobiliteit 
programma om nieuwe indrukken op te doen en andere 
referentiepunten te leren kennen.

7. Leven in een pluralistische groep: het belang van de groep 
als steun en middel voor erkenning, zelfvertrouwen en 
zelfwaarde.
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Het operationeel programma van het Platform is hetzelfde voor de drie Gewesten. Het 
is het resultaat van een voortdurende evaluatie en van aanpassingen en verbeteringen 
op basis van proefprojecten in de afgelopen 8 jaar. Het programma is generiek. Het komt 
namelijk overeen met de manier waarop de Samenlevingsdienst over het algemeen 
is georganiseerd in de landen waar hij is geïnstitutionaliseerd. Het is een formule die 
overal kan worden overgenomen, gebaseerd op het matchen van een jongere met een 
gastorganisatie. De doelstelling ervan is ook universeel. Het doelt op alle jongeren en 
gastorganisaties en zoekt naar een harmonieus evenwicht tussen de individuele en de 
collectieve dimensies.

Waardering en progressieve erkenning 
van het engagement van de jongere 
staan voorop. Ze worden gemarkeerd 
door ‘rituelen’ of symbolische moment-
en (startweek in residentie, opstellen 
van een gemeenschappelijk charter, 
afsluitende plechtigheid in het federaal 
parlement, …).

• De Samenlevingsdienst wordt georganiseerd in 
samenlevingsgroepen van ongeveer 25 jongeren 
uit alle hoeken van de samenleving onder 
begeleiding van twee teamverantwoordelijken 
(telkens een man en een vrouw, een senior met 
een junior).

• De teamverantwoordelijken zorgen voor het 
grootste deel van de opleiding (groepsdynamiek, 
oriëntatiemodule, opleiding in verantwoordelijk 
burgerschap, kennismaking met de politiek 
..). Ze organiseren ook andere vormingen met 
medewerking van externe opleiders (EHBO-
brevet, geweldloze communicatie, leven met 
een handicap...).

• Een individuele jongerenbegeleider, gespe-
cialiseerd in psychosociale begeleiding, zorgt 
voor de opvolging van jongeren die kwetsbaar 
zijn en moeilijkheden ondervinden tijdens 
hun parcours. Deze persoon helpt de jongeren 
ook bij het definiëren van hun professionele 
toekomstprojecten aan het einde van hun 
Samenlevingsdienst.

• De Samenlevingsdienst start met een inte-
gratieweek (4 startdagen met verblijf, inclusief 
een groepsproject) en eindigt met twee dagen 
synthese en evaluatie (slotdagen, eveneens met 
verblijfsformule).

• Een plechtigheid in het federale parlement slu-
it de Samenlevingsdienst af. De jongeren krij-
gen een deelnamecertificaat overhandigd door 
vooraanstaande politieke figuren (afgevaar-
digden, ministers, mandatarissen ..).

In een omgeving waar veilig kan worden 
geëxperimenteerd en gewerkt, leert de 
jongere in Samenlevingsdienst zichzelf 
beter kennen, beter met anderen omgaan 
en zijn dromen en ambities in kaart brengen 
(emancipatie, empowerment). 

De Samenlevingsdienst is een gunstige 
voedingsbodem. De jongere verwerft er 
met name transversale vaardigheden die 
bijdragen tot zijn persoonlijke ontwikkeling. 
De afwisseling van concrete projecten in 
het werkveld en momenten van vorming en  
reflectie (terugkoppeling over de opgedane 
ervaringen), draagt op doeltreffende wijze bij 
tot het verantwoordelijkheidsgevoel en het 
activeren van de jongere. Hij leert er in alle 
vrijheid en buiten sociale en familiale druk 
om na te denken over wat hij van zijn leven 
wil maken en te identificeren wat echt bij 
hem past. De jongere vindt er een gevoel van 
eigenwaarde en leert er zijn verlangens en de 
plaats die hij in de maatschappij wil innemen 
in kaart te brengen.

De omkadering
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DE PROJECTEN

PERSONENZORG

Senioren, tehuizen, dagcentra,  
rust- en verzorgingscentra, ziekenhuizen ...

Migratie, NBMV's, opvangcentra ...  

Precariteit, sociale restaurants,  
tweedehandswinkels,  

nachtverblijven, inloopcentra ...

Personen met een handicap, gespecialiseerde centra,  
scholen ...

TOEGANG TOT CULTUUR EN 
ONDERWIJS

Cultuur
Culturele centra, jeugdcentra,  
theaters, cultuurverenigingen,  

audiovisuele creatie-collectieven ...

Onderwijs
Huiswerkscholen, kleuter-  

basisscholen, alfabetisering,  
en kindermusea ... 

MILIEU

Duurzame ontwikkeling,  
ecologisch bewustzijn,  
circulaire economie .. 

 Natuurgebieden, stadsmoestuinen,  
educatieve boerderijen, 
Eco-burgerinitiatieven,  

botanische tuinen, 
projecten op het gebied van hernieuwbare energie 

... 

SPORTEDUCATIE

Sportverenigingen, -federaties  
of -clubs 

die jongeren in moeilijkheden helpen  
een uitweg te vinden  

en voor zichzelf op te komen 
via de sport.

De emancipatie van de jongere gebeurt vanuit een intrinsiek moderne benadering: de jongere kan 
haar project kiezen uit een hele reeks mogelijkheden. Naast deze bevestiging van de zelfbeschikking, 
vinden wij het ook belangrijk om haar te helpen comfortzones en zekerheden achter zich te laten 
door haar voor 10% van de tijd (d.w.z. een tiental dagen) in te zetten voor een nevenproject. Dit is 
een project dat in een andere sector moet worden uitgevoerd dan in de sector die spontaan werd 
gekozen. Ook daarvoor kan de jongere een eigen projectlocatie kiezen, maar dan wel in een ander 
werkgebied dan dat van het hoofdproject. De Samenlevingsdienst zet in op zelfontplooiing, maar 
ook op openheid naar anderen met oog voor de sociale, ecologische en maatschappelijke realiteit.

Vanuit dat opzicht vinden we het in de Belgische context ook gepast om de andere twee 
taalgemeenschappen tegemoet te treden. Daarom stellen we voor 10 % van de tijdsbesteding 
waar mogelijke ook uitwisselingsprojecten voor tussen de gemeenschappen. Concreet zal een 
Nederlandstalige jongere zich bijvoorbeeld een tiental dagen onderdompelen in een Franstalige 
of Duitstalige organisatie of deelnemen aan een gezamenlijk werkproject van twee weken met 
jongeren uit de andere Gemeenschappen.



Boerderij van het Maximiliaanpark

Dieren 

Animatie 

Kinderen

Boerderij 

« Beleef de Natuur in hartje Brussel »

sociaal

ecologie

initiatief

delen

Projectmedewerker bij Klusbib

Klusbib - Deelbaar Mechelen vzw

Soin et nourrissage

Equitation éthologique

Entretien des installations

Aide à l’animation

Découvrir le cheval autrement !  La vie d’un manège qui prône 
la relation respectueuse avec le cheval

Bichat asbl

Huis van de Mens Brussel

Onthaal

Humanisme 

Communicatie 

Sociaal 

Voor mensen, door mensen

Foto door Raïssa Vandamme.
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HET LEERPROCES

De vormingsmodules vertegenwoordigen 20 % van de duur van de Samenlevingsdienst. Vorming 
is een proces dat de nodige tijd vraagt en beantwoordt aan een dynamiek en een tijdsbestek die 
los staan van het echte opleidingsmoment. Het omvat persoonlijke begeleiding voor elke jongere 
en de bijstand door een mentor tijdens de uitvoering van het project. Deze pedagogische aanpak is 
essentieel om een gelijke toegang tot de Samenlevingsdienst te garanderen. Het moet jongeren die 
geen houvast meer hebben, die afhaken of zich zelfs afgezonderd hebben, in staat te stellen deel 
te nemen aan het programma, er weer bovenop te komen en er een succesfactor van te maken.

Het vormingsprogramma is onderverdeeld in 5 gebieden

1. Burgerschapsvorming : sommige vormingen zijn verplicht (geweldloze en interpersoonlijke 
communicatie, democratische waarden en instellingen, Europees EHBO-brevet, interculturaliteit, 
milieukwesties). Andere vormingen zijn à la carte (intergenerationeel samenleven, personen 
met een handicap, Noord-Zuidbetrekkingen, Europees burgerschap, mediavorming, collectieve 
intelligentie, mindfulness, sociaal ondernemerschap, gendervraagstukken ..).

2. Collectieve werkprojecten : dit zijn veldprojecten die worden uitgevoerd door een of meer 
Samenlevingsgroepen en waarbij groepsdynamiek, broederschap, wederzijdse hulp en solidaire 
samenwerking tussen leeftijdsgenoten, of met het doelpubliek, worden aangemoedigd. Deze 
collectieve werkprojecten betreffen alle sectoren: hulp bij de verhuizing van een rusthuis, het 
planten van hagen in een natuurgebied, petanquetoernooien met blinden, het opzetten van de 
infrastructuur voor een festival ...

3. Uitwisselingstijd: een specifiek kenmerk van de Samenlevingsdienst. De tijd die wordt 
besteed aan uitwisseling tussen leeftijdsgenoten draagt aanzienlijk bij tot de samenhang van de 
groep en vooral tot de erkenning van iedereen binnen de groep. De jongeren vertellen en delen 
er hun ervaringen, moeilijkheden en successen tijdens vastgelegde uitwisselingsmomenten in 
aanwezigheid van een opleider. Gezien de verscheidenheid aan projecten, jongerenprofielen 
en ervaringen, zijn deze uitwisselingsmomenten een onmisbare gelegenheid voor reflectie en 
opbouwen van zelfvertrouwen, met name door de constructieve gedachtenwisseling met anderen.

4. Reflectie- en oriëntatiemomenten: In alle landen waar de programma's van de 
Samenlevingsdienst zijn geëvalueerd, hebben studies het effect aangetoond op de maturiteit 
van de jongere, dat wil zeggen, op zijn vermogen om zijn existentiële en professionele horizon 
duidelijker te identificeren. De vormingen ondersteunen dat maturiteitsproces: aan het begin 
van de Samenlevingsdienst worden modules rond zelfbewustheid aangeboden. Halverwege 
het parcours, modules van zelfkennis in de groep, en aan het einde van de Samenlevingsdienst, 
modules rond de plaats die de jongere in de maatschappij zal/wil innemen. Met andere woorden, 
een (pre-)oriëntatiewerk dat zin heeft voor de jongere, vertrekkend van een ervaring waarvoor hij 
heeft kunnen kiezen en die hij kan beleven zonder enige sociale druk of normatieve evaluatie.

5. Evaluatietijd: halverwege het traject en op het einde van de Samenlevingsdienst: zelfevaluatie, 
co-evaluatie, kruisevaluatie tussen jongeren, mentoren en het pedagogisch team van het Platform 
met het oog op het voortdurend verbeteren van het systeem.
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DE JONGEREN
KENMERKEN VAN HET PUBLIEK 
EN IMPACT VAN DE SAMENLEVINGSDIENST

In 2019 deden 273 jongeren 
een Samenlevingsdienst !

Kenmerken van ons doelpubliek

De Samenlevingsdienst is per definitie universeel, het richt zich zonder uitzondering op alle 
jongeren tussen 18 en 25 jaar.  Ongeacht hun sociale achtergrond, studieniveau, opleidingsniveau 
of ervaring, kunnen alle jongeren die aan de leeftijdscriteria voldoen, worden betrokken bij 
het programma en het project (of de projecten) van hun keuze uitvoeren. 

Uit onze ervaring blijkt dat die heterogeniteit van de jeugdprofielen juist het samenleven 
bevordert, het draagt bij aan de motivatie en het enthousiasme van jongeren door een 
peer education effect, waarbij leeftijdsgenoten van elkaar leren. We hebben jarenlang 
nagedacht over een methode om deze rijkdom aan diversiteit binnen de jongerengroepen in 
de Samenlevingsdienst te blijven garanderen. Zonder echt van "selectiecriteria” te spreken, 
hebben we een aantal profielen gedefinieerd om tot een evenwichtig model voor de ideale 
samenlevingsgroep te komen. 

Impact van de Samenlevingsdienst op jongeren

Talrijke studies hebben de veelzijdige impact van de Samenlevingsdienst op jongeren en 
hun parcours bevestigd. Het helpt hen om zich te engageren in de gemeenschap. Het helpt 
hen zich nuttig te voelen, zichzelf en anderen te vertrouwen, terug naar school te gaan, hun 
toekomstplannen te verduidelijken, een baan te vinden... Kortom, het helpt jongeren om het 
leven (opnieuw) zin te geven en vooruit te kijken naar een toekomst in de maatschappij.
 
Onze statistieken bevestigen de positieve invloed van de Samenlevingsdienst op het 
levensparcours van jongeren: in 2019 ging 80% van hen na een Samenlevingsdienst terug 
naar school of begon aan een opleiding en 14% van hen vond een baan. 

Dit effect (en niet het voorwerp!) van de Samenlevingsdienst op het gebied van activering en 
socio-professionele re-integratie is des te opmerkelijker omdat het huidige doelpubliek van 
de Samenlevingsdienst voornamelijk uit NEET's bestaat.
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FLANDERS WALLONIË BRUSSEL
STUDIENIVEAU

NATIONALITEIT

GENDER
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DE SAMENLEVINGSDIENST
IN DE PRAKTIJK 



35

Operationeel gezien werd het jaar 2019 gekenmerkt door de opening van twee lokale 
afdelingen in Wallonië.  De ene in januari in Charleroi, de andere in juli in Luik, om respectievelijk 
het grondgebied van de provincie Henegouwen en de provincie Luik te bestrijken.  Deze 
afdelingen zijn het team in Namen komen versterken, dat zich nu uitsluitend concentreert 
op de provincies Namen, Waals-Brabant en Luxemburg. Deze teams hebben in 2019 samen 
met Brussel 218 jongeren in staat gesteld om een Samenlevingsdienst uit te voeren.

IN WALLONIË EN BRUSSEL
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Activiteiten op het terrein  

•  18/01/2019 : Bewustmaking van leven met een handicap 
met de vzw’s Bataclan, en Plain Pied rond de autonomie van 
personen met beperkte mobiliteit

  

• 01/03/ 2019 : bewustmaking van verantwoord consumeren 
met de vzw Eco-Conso ;

• 15-16/03/19 : vormings- en bewustmakingsdagen rond leven 
met een handicap, met als hoogtepunt de organisatie van een 
inclusieve sportdag in het Wolu Sports Park, in samenwerking 
met de bewoners van dag- en verblijfscentra die partner 
van het Platform zijn (Le Potelier, het Centre Sésame en het 
Centre Medori);

• 16/03/2019 : Bewustmaking rond senioren en 
onderdompeling in het rust- en verzorgingstehuis 
Saint-Joseph in Montignies. Een dag met de bewoners, 
georganiseerd door de jongeren in Samenlevingsdienst die er 
hun project uitvoeren.

• 18/05/2019 :  Europadag, een ontmoeting met de Europese 
instellingen om de uitdagingen van een verenigd Europa 
te begrijpen, met rondleiding in het Huis van de Europese 
Geschiedenis;

• 31/05/2019 : Gemeenschappelijk interregionaal werkproject 
rond het thema ecologie en duurzame consumptie dat 5 
Waalse, Brusselse en Vlaamse groepen samenbracht met de 
steun van volgende Brusselse partners:  Nos Pilifs, La Ferme 
Urbaine NOH, Graine de Paysans, Het groen en blauw huis en 
le Chant des Cailles;  

• 26/10/19 : dag van politieke bewustmaking in het Brussels 
en Federaal Parlement, inclusief een ontmoeting met 
verschillende politieke persoonlijkheden;

• 5/6 et 7/12/19 : interregionale opleiding over het thema 
biodiversiteit in het Parc Naturel de Gaume in samenwerking 
met het Institut d’Éco-pédagogie en Natagora. Bij die 
gelegenheid werd een kilometer hagen geplant om de 
percelen van landbouwers af te bakenen en de biodiversiteit 
te verrijken;

 

• 21/12/2019 : Bewustmaking van burgerparticipatie: 
distributie van voedselpakketten voor de meest behoeftigen 
tijdens de eindejaarsdagen. Jongeren in Samenlevingsdienst 
hebben geholpen bij de samenstelling en de verdeling van 
pakketten die door de vzw La Main Tendue in Namen werden 
aangeboden.

In 2019 zette 45% van de jongeren zich in voor personenzorg (migranten, ouderen, mensen in precaire situaties 
...), 32% in de culturele en educatieve sector (jeugdcentra, theaters, huiswerkscholen, scholen ...) en 22% 
in de milieuzorg (educatieve boerderijen, coöperatieven, dierenverzorging ..). 2019 werd ook gekenmerkt 
door een reeks thematische werkprojecten, waarvan enkele jongeren uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië 
samenbrachten.  Enkele voorbeelden van vormingen en interregionale thematische werkprojecten die deel 
uitmaken van het uitgebreide aanbod van het Platform :

Brussel

Wallonië

PERSONENZORG
34%

Milieu 21%

Toegang tot cultuur en 
onderwijs 40%

Ssporteducatie 5%

Toegang tot cultuur en 
onderwijs 28%

Milieu 27%

Personenzorg 45%

Ssporteducatie 0%

http://www.bataclan.be
http://www.plain-pied.com
http://www.ecoconso.be
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Voorgestelde vormingen

In Brussel

• 5 startweken
• 5 uitwisselingsmomenten
• 5 tussentijdse evaluaties
• 5 slotmomenten
• 22 thematische modules (handicap, 

verantwoord consumeren, 
intergenerationeel leven, 
interculturaliteit, milieu, migratie, 
media)

• 7 sessies voor het Europees EHBO-
brevet 

• 18 Evaluatie- en oriëntatiedagen 
• 1 dag opleiding voor mentoren

In Wallonië

• 11 startweken (7 in Namen,  
3 in Charleroi en 1 in Luik) 

• 11 uitwisselingsmomenten
• 28 dagen thematische vorming (verantwoord 

consumeren, de democratie & ik, 
interculturaliteit, personen met een handicap, 
afval, migratie, geweldloze communicatie, 
intergenerationeel leven, Europadag …),

• 11 tussentijdse evaluaties
• 6 slotmomenten
• 8 sessies van het Europees EHBO-brevet
• 18 Evaluatie-  en oriëntatiedagen 
• 2 dagen opleiding voor mentoren

VRIJSTELLING VAN ACTIEF ZOEKEN NAAR WERK - HET FOREM ZO GOED ALS OP ÉÉN LIJN MET ACTIRIS
Voor jonge Walen die een samenlevingsdienst uitvoeren kon in 2019 de verplichting om werk te zoeken worden 
opgeheven. De gesprekken die in 2018 werden opgestart, hebben geleid tot een overeenkomst die bepaalt dat alle jonge 
werkzoekenden die een Samenlevingsdienst uitvoeren, vrijgesteld zijn van het actief zoeken naar werk voor de duur van 
hun Samenlevingsdienst. Hun ervaring van 6 maanden wordt positief gewaardeerd in het kader van de controle. Deze 
overeenkomst neemt een grote barrière weg voor de toegang tot het programma voor iedereen. Ze is het resultaat van 
een goede samenwerking met de Begeleidingsdienst van de FOREM, die de Samenlevingsdienst ondersteunt door het 
verstrekken van informatie over het project aan de consulenten.  Dit informatie-initiatief ging van start in Charleroi en zal in 
2020 tot alle afdelingen worden uitgebreid. 

OPZETTEN VAN EEN EFFECTIEF EVALUATIESYSTEEM
Het IWEPS is door het Waals Gewest aangeduid om de evaluatie van het programma voor de Samenlevingsdienst uit 
te voeren. Patrick Italiano, onderzoeker sociologie aan de Universiteit van Luik, werd door IWEPS aangesteld om het 
evaluatieproces en de formulering van de vragenlijsten voor jongeren te helpen ontwikkelen.  Binnen het IWEPS is een 
werkgroep opgericht waarin een vertegenwoordiger van het Waalse Gewest, het Platform voor de Samenlevingsdienst en 
professor P. Italiano zitting hebben.  Deze groep is in 2019 met haar werkzaamheden begonnen.

SAMENWERKINGEN
Voor de vormingsmomenten werken we zoveel mogelijk samen met een aantal van onze partners in Wallonië en Brussel: 
Âges et Transmission en de partners in rusthuizen voor de vormingsmodules over intergenerationele aspecten; het Rode 
Kruis en hun opvangcentra voor de module over asielzoekers, ook Fedasil voor interculturele activiteiten;  vzw Convivial voor 
de module over migratie en de problemen van vluchtelingen; de vzw’s Bataclan en Plain Pied, voor de bewustmaking over 
de problematiek van personen met een handicap, het IEP (instituut voor eco-pedagogie) voor de modules over ecologisch 
burgerschap etcetera.

OPLEIDING VAN MENTOREN 
De mentoren spelen een essentiële rol bij de integratie van de jongere in het team en het welslagen van zijn project.  Zij 
moeten een goed begrip hebben van de grondbeginselen van de Samenlevingsdienst en ondersteund worden in hun 
begeleiding van de jongere. Opleiding in de vorm van uitwisselingen is daarom een belangrijk en verplicht moment voor 
elke mentor die bij het project betrokken is. De vormingsdagen maken het mogelijk om banden aan te halen, aanpassingen 
door te voeren en te herinneren aan de doelstellingen van de relatie tussen de jongere, het Platform en de gastorganisatie.  
Het succes van de Samenlevingsdienst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het mentorschap is daarbij cruciaal.
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Kernprojecten
Gehandicaptensector
Burgerschap in beweging ! 

Dit project wil tegemoetkomen aan een reële behoefte van personen met een 
handicap: de status van volwaardig burger krijgen. In dat opzicht hebben we 
besloten om systematisch 2 jongeren met een handicap of beperkte mobiliteit op 
te nemen per samenlevingsgroep van 25 jongeren. Opleidingen in de verschillende 
soorten handicaps en in de benadering van personen met een fysieke, 
zintuiglijke of mentale handicap worden ook aangeboden aan alle jongeren in de 
Samenlevingsdienst. Dit project bevordert solidaire interactie tussen valide en 
gehandicapte jongeren.

Intergenerationeel
Levensverhalen

Dit project is opgezet om het isolement van ouderen tegen te gaan en initiatieven 
te bevorderen die de verschillende generaties dichter bij elkaar kunnen brengen. 
De jongeren slagen hierin door vriendschappelijke banden te smeden met de 
ouderen en waarderend open te staan voor het verhaal van hun levensparcours. 
Vertrekkend van het verzamelen van getuigenissen, is het project vooral een 
voorwendsel om elkaar te ontmoeten, en voor uitwisseling tussen de generaties. 
Op het programma staan huisbezoeken, het verzamelen van levensverhalen, 
organiseren van activiteiten (uitstapjes, workshops ...), overdracht van ervaringen 
en kennis. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met partners zoals 
rusthuizen, OCMW's, dagcentra ...

Integratie
De Samenlevingsdienst, een pad voor integratie

De Samenlevingsdienst is een doeltreffend instrument voor de integratie en 
inclusie van jonge nieuwkomers, jonge buitenlanders of jongeren van buitenlandse 
origine. De uitvoering van het programma, ondertussen getest op bijna 15 000 
jongeren, levert uitstekende resultaten op. Het vermogen om jongeren, en met 
name jongeren met een migratieachtergrond, participatiever en autonomer te 
maken is onmiskenbaar. Het project bevordert ook de integratie, onder meer 
op het gebied van burgerrechten en -plichten, sociale en beroepsintegratie en 
taalvaardigheid.

Korte therapie - Over de behoefte aan een theoretisch en praktisch instrument om 
jongeren in Samenlevingsdienst zo goed mogelijk te ondersteunen
Jarenlange praktijkervaring en observatie op het terrein hebben de sterktes van het project duidelijk gemaakt, maar 
ook de moeilijkheid om sommige jongeren in een positieve dynamiek te houden, wat in te veel gevallen tot vroegtijdige 
stopzetting leidt. Sinds 2017 is het Platform zich gaan toeleggen op meer doeltreffende en aangepaste theoretische en 
praktische instrumenten om alle jongeren te begeleiden op hun traject. Een bijzondere nadruk ligt daarbij op de meest 
kwetsbare jongeren, die in de meeste gevallen de eerste "afhakers" zijn.  In 2019 hebben alle pedagogische teams vier 
dagen basisopleiding gekregen over deze methode van de Palo Alto school, die menselijke problemen systemisch en 
oplossingsgericht benadert en de therapie focust op de klacht van de patiënt en niet op een diepgaand onderzoek naar 
de oorzaken van zijn lijden. Na de opleiding zijn toezichtsmomenten voorzien voor de teams, wat toelaat om ideeën uit te 
wisselen en na te denken over mogelijke oplossingen voor problemen die ze bij het uitoefenen van hun pedagogische en 
begeleidende rol tegenkomen.
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Samenwerking met het Centre Vidéo de Bruxelles - CVB

Sinds 2014 werkt het Platform nauw samen met de vzw Centre Vidéo de Bruxelles en biedt het jongeren de 
mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het collectief Extérieur Jour, dat de productie van televisieprogramma's door 
gewone burgers verzorgt.  Deze programma's worden uitgezonden op BX1, de Brusselse Franstalige regionale zender, 
op internet en op festivals in België en in het buitenland. Het project Extérieur Jour gaat organisch om met de codes 
van audiovisuele productie. Het omhelst media- en beeldvorming, het leren uitoefenen van directe democratie 
binnen een collectief, samenwerking en solidariteit, omgaan met het anders-zijn, met diversiteit en vermenging. 
Het gaat om de erkenning en uitoefening van het recht op collectieve en individuele meningsuiting en ook over de 
verantwoordelijkheid bij het publiek uiten van het eigen standpunt. Het scheppingsproces is volledig participatief. Het 
is gebaseerd op de kennis, knowhow, vaardigheden en bekwaamheden van alle deelnemers met als einddoel een 
collectief, positief en constructief resultaat.
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Eind 2019 liep het “Oriënteringstraject van kwetsbare jongeren in het kader van de 
Samenlevingsdienst”, een project gecofinancierd door het ESF, ten einde. Het project 
stelde jongeren in Mechelen, Brussel of Leuven in staat om Samenlevingsdienst te doen. 
Gedurende zijn 2-jarige looptijd bood het project onderdak aan 6 Samenlevingsgroepen 
met een totaal van 70 deelnemers. In november 2019 keurde het ESF een nieuw 
project goed. Ook in 2020 en 2021 zullen we dus jongeren een Samenlevingsdienst 
kunnen aanbieden. 

IN VLAANDEREN

Communicatiecampagnes

Het Platform voor de Samenlevingsdienst heeft in zich in 2019 specifiek toegespitst op 
advertentiecampagnes via sociale media. Ze heeft hiervoor beroep gedaan op specialisten 
in digitale media om een zo groot mogelijke impact te verkrijgen. Om deze campagne in 
goede banen te leiden werd er een nieuwe landingspagina gecreëerd, gericht op conversie 
(inschrijvingen van jongeren op een informatiesessie). Naast deze advertentiecampagnes 
heeft het Platform een grote inspanning geleverd om de zichtbaarheid van het project lokaal 
te verbeteren. Onze teams hebben intensief campagnes gevoerd door flyers te verspreiden en 
affiches op te hangen waar onze doelgroep actief is.

Netwerken 

In de 3 steden, hebben we gastorganisaties en toeleidende organisaties (middenveldorganisaties 
die in verbinding staan met het doelpubliek van de Samenlevingsdienst) geïdentificeerd en 
gecontacteerd. Waar mogelijk, zijn we er de Samenlevingsdienst gaan voorstellen.

• In Brussel gaat het om zo’n 90 organisaties geïdentificeerd. Daarvan zijn er 26  gastorganisatie 
en lid van het Platform geworden. We hebben ook 91 toeleidende organisaties geïdentificeerd 
en gecontacteerd. 

• In Mechelen hebben we met 44 organsaties contact opgenomen. Daarvan zijn er 12 
gastorganisatie en lid van het Platform geworden.  We hebben ook 67 toeleidende 
organisaties gecontacteerd.
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Jongeren in hun traject begeleiden

Vormingen
Bij het begin van zijn Samenlevingsdienst krijgt elke jongere een programma voor de 
6 maanden. Dat programma bevat alle vormingen die hij moet volgen en bestaat uit een 
4-daagse startweek, 5 vaste workshops (verbindende communicatie, democratische 
instellingen, interculturele relaties, milieu en circulaire economie, EHBO-brevet (van het Rode 
Kruis), 3 workshops met een gevarieerd thema (gendergelijkheid, omgaan met ouderen ...), 
een halftijdse evaluatie, 2 reflectiemomenten en een slotmoment met eindevaluatie. De 
jongeren doorlopen in het totaal dus 48 workshops. Ze behalen ook hun EHBO-brevet. 

De meeste workshops worden gegeven door de jongerenbegeleiders, sommige worden 
uitbesteed. Alle jongeren die een Samenlevingsdienst doen hebben enorm veel potentieel. 
De Samenlevingsdienst stelt hen een traject voor van 6 maanden waarin ze zich individueel 
en collectief kunnen ontplooien, soft skills opdoen en in hun gastorganisatie competenties 
kunnen verwerven. Na het doorlopen van het traject zien we dat jongeren meer zelfvertrouwen 
hebben. 80% gaat effectief ofwel een opleiding volgen die hen toelaat hun educatieve 
achterstand in te halen, ofwel werk zoeken in een sector die hen echt interesseert en waarin 
ze zich kunnen ontplooien.

• In Leuven gaat het om 39 organisaties, waarvan er een tiental gastorganisatie en lid van 
het Platform geworden zijn. Wat de toeleidingsorganisaties betreft, hebben we er 40 
geïdentificeerd en gecontacteerd.
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Focusproject
C-Power 
Het Platform voor de Samenlevingsdienst heeft een partnerschap gesloten met Stad Leuven, Leuven 2030, KU 
Leuven, Idrops en het Nagoya Ensap Lab in Japan. Samen hebben deze organisaties bij Vlaanderen Circulair 
C-Power ingediend, een tweejarig project dat liep van 2018 tot het einde van 2019. Het project betrok de 4 groepen 
die in 2019 hun Samenlevingsdienst deden en kon uitstekende resultaten neerleggen. De jongeren konden kiezen 
uit twee trajecten rond circulaire economie. Eén groep nam deel aan een traject in Leuven, de andere groep deed 
een traject in Mechelen. De groep in Leuven ging aan de slag met circulaire voedselsystemen, de groep in Mechelen 
werkte op kledij en circulaire textiel. Elk traject bestond uit een reeks ateliers en een vijfdaagse begeleid door de 
projectcoördinator, jongerenbegeleiders, academici en het sociaal innovatiebureau IDROPS. De jongeren maakten 
kennis met circulaire economie en formuleerden circulaire projectideeën. Ze leerden hoe ze deze ideeën konden 
omzetten tot een prototype of concrete actie, en werkten in groepjes naar een toonmoment waarop ze hun 
concepten konden pitchen.
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Al het pedagogisch materiaal, beeldmateriaal en korte verslagjes van de workshops werden verzameld op de 
website van C-Power: www.cpower.today. De aftermovie van het proces kan tevens worden bekeken op youtube. 
In januari publiceerde MO-Magazine een artikel over C-Power : ‘Circulaire economie in 10 lastige stappen’, waarin 
de ‘lessons learned’ van dit project mooi worden uitgelegd. In minder dan vier dagen werd het 800 keer gelezen. 
Het belandde in de top 8 van meest gelezen Mo* artikels (www.mo.be/zeronaut/circulaire-economie-10-lastige-
stappen).

Project huis van Mechelen
Het Huis van Mechelen financierde een pilootproject met een tweejarige looptijd (2018-2019) om maximaal  25
jongeren uit Mechelen een Samenlevingsdienst te laten doen. In 2019 gingen 13 jongeren aan de slag in 
verschillende Mechelse gastorganisaties, wat tot zeer goede resultaten geleid heeft. Het project werd dan ook 
verlengd tot juni 2020.

http://www.mo.be/zeronaut/circulaire-economie-10-lastige-stappen
http://www.mo.be/zeronaut/circulaire-economie-10-lastige-stappen


IN EUROPA
EUROPESE ONTWIKKELING GERICHT OP DE MOBILITEIT 
VAN JONGEREN

Het Platform beschouwt Europese mobiliteit als een belangrijke factor in de emancipatie van jongeren. Het is 
immers een leerrijke ervaring, een uitnodiging om hun dagelijks leven te verlaten en uit hun comfortzone te 
stappen om kennis te maken met andere culturen, andere manieren van doen, andere manieren van zeggen. 
Wij zijn van mening dat deze Europese mobiliteitservaringen een gouden kans vormen om sociale, menselijke 
en maatschappelijke waarden te ontwikkelen in de ontmoeting met het anders-zijn. Ook de taalkundige 
vaardigheden van jongeren worden er met name door versterkt. In 2019 heeft onze beheerder voor Europese 
projecten gewerkt aan het opstellen van dossiers met een ‘in and out’-benadering van de Europese mobiliteit. 
De bedoeling is Belgische jongeren de kans te geven ervaring op te doen in een ander Europees land en jonge 
buitenlanders in België te verwelkomen. Het Platform voor de Samenlevingsdienst heeft op die manier het 
hele jaar door het genoegen gehad de mobiliteit van jongeren uit Italië, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg te 
kunnen bevorderen in het kader van verschillende programma's: de Service Éco-citoyen, de Servizio Civile en 
het Europees solidariteitskorps 

Voor jongeren die geen langdurige mobiliteitservaring willen opdoen, hebben we ook korte-termijnprojecten 
georganiseerd: diverse ontmoetingen met jongeren uit de Grote Regio (grensregio’s BE, LU, FR en D) in het kader 
van het project Service Volontaire Européen et écologique en Grande Région, dat wordt gefinancierd door het 
Europese Erasmus+ programma.  Het doel van deze bijeenkomsten, die plaatsvonden in Luik en het natuurpark 
van de Gaume, was jonge Europeanen de mogelijkheid bieden om samen na te denken over thema's rond milieu 
en ecologisch burgerschap met een focus op duurzame voeding. Door middel van verschillende activiteiten, 
afwisselend praktische en creatieve workshops, getuigenissen, spelactiviteiten, buiten- en binnenactiviteiten, 
reflectie- en uitwisselingsmomenten rond innovatieve oplossingen, werden de diverse thema's op 
grensoverschrijdende schaal benaderd. Deze ontmoeting bood een mooie gelegenheid om de verschillen en 
overeenkomsten tussen de regio's te ontdekken, maar ook om te profiteren van elkaars ervaring en praktijk om 
er het beste uit te halen.
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Uitwisselingsproject met Italie: il progetto continua con successo!
Het Platform voor de Samenlevingsdienst heeft, in samenwerking met zijn Italiaanse partner ARCI Servizio 
Civile, voor het tweede opeenvolgende jaar een projectvoorstel ingediend bij de Italiaanse regering om 
Italiaanse jongeren de mogelijkheid te bieden een project van de Servicio Civile/Samenlevingsdienst in 
België uit te voeren. Na de aanvaarding van het projectvoorstel is het Platform voor de Samenlevingsdienst 
opgedragen deze samenwerking te coördineren. In 2019 konden zo vier Italiaanse jongeren worden 
verwelkomd. Deze jongeren hebben zich aangesloten bij de samenlevingsgroepen van jonge Belgen en 
werden begeleid door het Platform voor de Samenlevingsdienst en de gastorganisaties Natuurpark van 
de Gaume en vzw EKIKROK. Deze samenwerking zal worden herhaald en andere Italiaanse jongeren 
zullen zich binnenkort aansluiten bij de Belgische samenlevingsgroepen.

Het Europees Solidariteitskorps
Het Europees Solidariteitskorps is een nieuw initiatief van de Europese Unie dat jonge Europeanen de kans 
biedt bij te leren, vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen, en een zinvolle bijdrage te leveren aan de 
samenleving. Jongeren kunnen op drie verschillende manieren deelnemen: als vrijwilliger, als stagiair of 
als werknemer. Het Platform is partner van dit project als organisatie voor de coördinatie, het uitzenden 
en onthalen van Europese jongeren.  Met dit project zet het Platform voor de Samenlevingsdienst zich 
in voor meer solidariteit, maar ook voor meer betrokkenheid bij de fundamentele waarden van onze 
democratische samenlevingen in België en in heel Europa. In 2019 hebben we in het kader van dit 
Europees programma twee jonge vrijwilligers verwelkomd. Deze twee vrijwilligers besloten hun land te 
verlaten en een solidaire bijdrage te leveren door ons Samenlevingsdienst-project te komen steunen. 
Het is een belangrijk initiatief dat mogelijkheden biedt voor alle jongeren die aan het einde van hun 
Samenlevingsdienst verder willen helpen, leren en groeien in een ander Europees land.



OVERZICHT 
BELANGENBEHARTIGING 
EN ONDERZOEK
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EEN JAAR SAMENWERKING 
MET DE GEMEENTEN IN BELGIË

"Welke overheid staat er dichter bij de jeugd en de verenigingssector dan een gemeente?  " Deze 
overdenking lag aan de basis van de "Gemeentecampagne" die in januari 2019 door het Platform 
voor de Samenlevingsdienst werd gelanceerd. De campagne wilde steden en gemeenten op 
verschillende wijzen bij de ontwikkeling van een Samenlevingsdienst op hun grondgebied 
betrekken. Het hele jaar konden we rekenen op een enthousiaste ontvangst door de colleges 
van burgemeesters en schepenen. 

We legden de steden en gemeenten werd een engagement 
op vijf mogelijke niveaus voor. Elk van deze niveaus draagt 
bij aan de ontwikkeling van de Samenlevingsdienst, zij het 
symbolisch, politiek of concreet :

Niveau 1: Het eerste niveau gaat uit van een morele en 
symbolische steun voor de Samenlevingsdienst : het College 
en de Gemeenteraad ondertekenen een Charter dat de 
belangrijkste principes van de Samenlevingsdienst verdedigt 
en de institutionalisering ervan bepleit.

Niveaus 2 en 3 : Op deze niveaus verbindt de stad of 
de gemeente zich ertoe de Samenlevingsdienst op het 
gemeentelijk grondgebied stimuleren: dit kan bijvoorbeeld 
door het opzetten van voorlichtingsacties voor de bevolking 
(niveau 2) of het verenigingsleven (niveau 3).
 
Niveau 4 : Op dit niveau worden binnen de eigen 
gemeentelijke diensten (milieu, sociale bijstand...) 
projecten voor jongeren in Samenlevingsdienst opgezet. De 
gemeente of stad wordt een gastorganisatie voor jongeren 
in Samenlevingsdienst. Het Platform kijkt altijd uit naar 
duurzame partnerschappen met lokale overheden!

Niveau 5 : Tot slot kunnen de steden en gemeenten er 
ook voor kiezen een jongere in Samenlevingsdienst, 
opleidingsdagen voor de samenlevingsgroepen 
(bijvoorbeeld de EHBO- opleiding), of informatieochtenden 
voor laatstejaars te financieren.

Vijf niveaus van betrokkenheid
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Na een ontmoeting met meer dan zestig gemeenten uit de vijf Waalse provincies en de negentien Brusselse 
gemeenten, wilden vele gemeentebesturen de Samenlevingsdienst ondersteunen.

Zelfs op een jaar tijd had de doorgaans hartelijke ontvangst van de burgemeesters en schepenen een 
opmerkelijke invloed op de ontwikkeling van ons project: charters werden ondertekend en nieuwsbrieven en 
in de lokale pers publiceerden informatieve artikels. Er waren ook verschillende poster- en flyercampagnes. 
Het Platform werd uitgenodigd op "jobdays" en sociale overlegvergaderingen waar we burgers informeerden 
en nieuwe partnerschappen tot stand brachten. In bepaalde gemeentelijke diensten (milieu, sociale cohesie 
..) worden intussen ook concrete projecten gecreëerd. Sommige overheden waren zo enthousiast dat zij zelf 
projecten opzetten of financierden.

Er is veel vraag naar dit soort project. De steun van de gemeenten laat ons hopen dat een bottom-up 
effect uiteindelijk ook het federale niveau kan overtuigen, zodat de Samenlevingsdienst in het hele land 
zijn reële meerwaarde kan bewijzen. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, toont de ontmoeting tussen 
de Samenlevingsdienst en de steden en gemeenten van België dat er een toekomst is voor solidariteit en 
burgerschap voor jongeren.

OVERZICHT

Ook in Vlaanderen werd in 2019 de Gemeentecampagne opgestart om contact te leggen met lokale mandatarissen. 
150 gemeentes werden op de hoogte gebracht van de campagne en er vonden reeds 13 gesprekken plaats met 
vertegenwoordigers van een lokaal bestuur. In 2020 gaat de Gemeentecampagne in Vlaanderen weer volop 
van start, zodat we ook hier steun kunnen zoeken bij de lokale politici en het netwerk van het Platform kunnen 
uitbreiden.



50

BOEK
10 JAAR SAMENLEVINGSDIENST
Het Platform voor Samenlevingsdienst blies in 2019 zijn tiende kaarsje uit. Ter 
gelegenheid van dit jubileum brachten we een boek uit. Voor iedereen die zich 
dagelijks inzet voor de invoering van een geïnstitutionaliseerde Samenlevingsdienst 
in België is het een mooie manier om onze ijver te vieren. 

Tien jaar van bestaan en van strijd. Het is weinig en tegelijk is het heel wat. In het licht van de 
maatschappelijke opdracht van een project als dat van de Samenlevingsdienst, stelt het zeker in een 
land als het onze, dat institutioneel zo ingewikkeld is, niet veel voor. Het doel van de initiatiefnemers 
van het project, vereist de steun van politieke partijen en een proactieve tussenkomst van de 
verschillende machtsniveaus. Het is betreurenswaardig dat een project als dit in de tijd waarin we 
leven nog altijd geen deel uitmaakt van het overheidsbeleid van ons land. Een geïnstitutionaliseerde 
Samenlevingsdienst zou duizenden jongeren een inspirerende en heilzame ervaring kunnen bieden 
die positief afstraalt op de toekomst van onze gemeenschap. Ten overstaan van de institutionele 
lasagne die België vandaag is, is het waarschijnlijk nodig om wat tijd te geven aan de tijd, zoals dat heet. 
In die zin hebben we, ondanks alle institutionele moeilijkheden waarmee de Samenlevingsdienst in 
België kampt, toch al heel wat bereikt.

Na tien jaar mobilisatie en nadat meer dan duizend jongeren aan het programma hebben 
deelgenomen, wilden we in de verf zetten wat een Samenlevingsdienst voor het levenspad van 
de jongeren kan betekenen. In de eerste hoofdstukken van het boek wordt het conceptuele kader 
van de Samenlevingsdienst geschetst en wordt het ontstaan van de Samenlevingsdienst in België 
tegen de bredere achtergrond van wat elders in Europa gebeurt in zijn historische en politieke 
dimensies uit de doeken gedaan. Een hoofdstuk met de titel "Focus" presenteert het programma 
dat momenteel in België wordt ontwikkeld, en licht het toe. In het laatste hoofdstuk pogen twee 
onderzoekers, de ene Franstalig, de andere Nederlandstalig, de essentie van de getuigenissen die 
de kern van het werk uitmaken sociologisch en pedagogisch te kaderen.
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Middenin het boek worden de getuigenissen van vijfentwintig jongeren afgewisseld met een reeks 
zwart-wit portretten. Zonder ons bij elke getuigenis te willen beperken tot één enkele dimensie 
-de rijkdom van de Samenlevingsdienst bestaat juist in de veelzijdige impact op ieders leeftraject- 
geven de interviews onder meer een inkijk in de integratie van nieuwkomers of vluchtelingen (Abdul 
Rachid, Garba, Sarah en Sara), de veerkracht van het traject (Melvin, Charline, Anthony, Gloria), de 
rijke ervaring van gemeenschapsuitwisselingen (Alice), een terugkeer naar de schoolbanken (Cloé), 
de waarde van een tijd voor reflectie (Chadi, Nick en Roy, Naomi), zelfbewustheid (Élisabeth, Ondine) 
en de integratie van mensen met een handicap (Maïté, Jérôme). De interviews vertellen over re-
integratie van jongeren met een gerechtelijk (Michael) of een psychiatrisch verleden (Élise), over 
heroriëntatie (Paul), openheid naar de werkelijkheid en naar anderen (allemaal, maar met name 
Simon) alsook sociale en maatschappelijke betrokkenheid (allemaal maar in het bijzonder Tilde, 
Victoria en Jakob).

Elk van deze getuigenissen is aangrijpend. Wat de jongeren delen richt echter vooral de kijker 
op de relevantie -om niet te zeggen de urgentie- om dit soort programma's op grote schaal in 
België uit te rollen. Ons land loopt echter serieuze vertraging op in de uitvoering van een dergelijk 
mobilisatieprogramma. Al onze buurlanden hebben al geruime tijd Samenlevingsdiensten 
geïnstitutionaliseerd waaraan jaarlijks honderdduizenden jongeren deelnemen. We hopen dat dit 
boek bijdraagt aan de bewustwording van politici zodat dringend werk gemaakt wordt van het 
inrichten van een wettelijk kader en de grootschalige uitrol van een Samenlevingsdienst waar ons 
land enkel beter van zou worden.



EERSTE OPINIEPEILING 
ZEVEN BELGEN OP TIEN ZIJN VOOR HET INVOEREN VAN 
EEN SAMENLEVINGSDIENST

De resultaten van de eerste opiniepeiling bij 
de Belgische bevolking over de oprichting van 
een Samenlevingsdienst in België werden op 
29 maart bekend gemaakt tijdens de grote 
debatavond met de vertegenwoordigers van alle 
politieke partijen. De belangrijkste elementen 
die uit de enquête naar voren kwamen zijn de 
volgende : 

1. Zeven op de tien Belgen is voorstander van de 
oprichting van een Samenlevingsdienst.

2. Driekwart van de Belgen is het ermee eens dat 
de Samenlevingsdienst de emancipatie en de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden bij jongeren, 
de versterking van de solidariteit en een actiever 
burgerschap bevordert.

3. 64% van de Belgen wil dat de Samenlevingsdienst in 
België vrijwillig is.

4. Driekwart van de Belgen is het ermee eens dat deze 
dienst aan de gemeenschap door de staat moet 
worden vergoed.
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De oprichting van een 
samenlevingsdienst in 

België

De samenlevingsdienst
in België zou … moeten

zijn

Vrijwillig Verplicht Geen mening

Geen mening

Uitgesproken voorstander

Voorstander

Tegenstander

Uitgesproken tegenstander

Noch voorstander, noch 
tegenstander
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DEBATAVOND IN FLAGEY
Ter gelegenheid van 10 jaar Samenlevingsdienst in België vond op 29 maart 2019 
een grote debatavond plaats in Studio 4 van Flagey. Vertegenwoordigers van alle 
democratische politieke partijen in België werden uitgenodigd en waren op het 
appel:  

• Écolo: Gilles Vanden Burre                                       
• PS: Julien Uyttendaele   
• PTB / PVDA: Jan Busselen 
• N-VA: Gilles Verstraeten
• cdH: Antoine de Borman
• Défi: Dorothée Scheveneels
• MR: Georges-Louis Bouchez
• Groen: Stijn Bex
• SP.A: Hannelore Goeman  
• Open VLD: Frederik Ceulemans
• CD&V: Peter Van Rompuy            

Alle deelnemers vertegenwoordigden officieel hun partij met een standpunt over ons memorandum. 
Wij hebben met genoegen vastgesteld dat de overgrote meerderheid van de partijen, zowel van 
rechts als van links, uit het Noorden en het Zuiden van het land, de oprichting van een vrijwillige 
Samenlevingsdienst in België steunt. Zij zijn met name gewonnen voor de institutionalisering van 
een sociaal en fiscaal statuut op federaal niveau.

Uitgesproken tegenstander
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DE SAMENLEVINGSDIENST 
ECONOMISCHE MODELLERING EN KWALITATIEVE ENQUÊTES

Elke euro die in de 
Samenlevingsdienst 
wordt geïnvesteerd 
brengt er 1,37 op voor 
de gemeenschap

Uit een recente studie die in samenwerking met de HEC in Luik is uitgevoerd in het 
kader van een eindwerk, blijkt dat voor elke euro die in de Samenlevingsdienst 
wordt geïnvesteerd, 1,37 euro terug kan vloeien naar de gemeenschap. Deze studie 
brengt onder meer de eerste economische modellering van de Samenlevingsdienst 
in België.

Jacques Defourny, de promotor van het proefschrift, staat aan het hoofd van het Centre d’Économie 
Sociale (CES) van de Universiteit van Luik. Hij is de auteur van talrijke werken die hebben bijgedragen 
aan de erkenning van de sociale economie, alsook van studies over het economisch belang van 
verenigingen en sociale en duurzame ondernemingen.

De studie wil de return on investment die de Samenlevingsdienst in België genereert in kaart 
brengen. Hiervoor werd de gemiddelde waarde berekend van het totale aantal uren dat jongeren in 
Samenlevingsdienst hebben gewerkt, afhankelijk van de sector waarin zij werkzaam waren. De kosten 
en uitgaven voor het onthaal van de jongeren in de gastorganisatie (GO) werden vervolgens op dit 
bedrag in mindering gebracht. De jongeren brengen gemiddeld 537 uur door in de Samenlevingsdienst, 
waarvan 437 projecturen in gastorganisaties.

Als men aan deze prestaties het economisch voordeel voor de jongere toevoegt, of de voordelen die 
de collectieve werkprojecten en opleidingsdagen opleveren, stelt de studie vast dat elke euro die in 
de Samenlevingsdienst wordt geïnvesteerd, € 1,37 aan de gemeenschap terugbezorgt. Dit resultaat 
kan worden vergeleken met de uitkomst van de studie van Goodwill-management, die aantoont dat 
elke euro die in het Franse programma van Unis-Cité wordt geïnvesteerd, 1,92 euro terugbrengt voor 
de gemeenschap. Het is een bevestiging dat dit soort programma's in het algemeen van economisch 
belang zijn voor de samenleving. Aangezien de gastorganisaties verenigingen van openbaar nut zijn, 
vormen de in kaart gebrachte economische voordelen zonder uitzondering een meerwaarde voor de 
gemeenschap.
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De economische waardering van dit soort programma's houdt echter geen rekening met de sociale 
en persoonlijke voordelen die ze opleveren. Om dit soort bijdragen te beschrijven, werden naast de 
economische modellering ook kwalitatieve enquêtes uitgevoerd. Een deel van het onderzoek spitste zich 
toe op de gedragsveranderingen die de GO's bij de jongeren hebben waargenomen. Zo merkten ze (onder 
andere) bij 70% van de jongeren dat zij professioneel en sociaal vaardig waren geworden, en bij 85% van de 
jongeren zagen ze een verhoogd zelfvertrouwen. Uit de enquêtes blijkt ook dat 83% van de gastorganisaties 
zegt tevreden te zijn met de jongeren die ze onthalen, en 91% met de algemene organisatie die door het 
Platform wordt aangeboden. En de jongeren? Die zijn voor 91% tevreden over hun Samenlevingsdienst!

Last but not least onderstreept de studie de mogelijkheden van het programma om inactieve jongeren 
(weer) op pad te helpen. Initieel vertegenwoordigen NEET's (noch student, noch werkend, noch stagiair 
63% van het publiek van de Samenlevingsdienst..Zes maanden na het einde van hun programma is nog 
maar 6% van hen NEET. Na hun Samenlevingsdienst zijn 80% van de jongeren weer gaan studeren, of ze 
hebben zich ingeschreven voor een opleiding. 14% van hen heeft werk gevonden. Ook al zijn deze resultaten 
niet het doel op zich van de Samenlevingsdienst, maar eerder een effect ervan, toch is het gepast om te 
onderstrepen hoe bevorderlijk ze zijn.

Tevredenheid van de GO’s 
over de onthaalde jongeren:

Tevredenheid van de GO’s 
over de algemene 
organisatie door het 
Platform:

Tevredenheid van de 
jongeren over hun 
Samenlevingsdienst:

ontevreden

niet echt tevreden

nogal tevreden

volledig tevreden

ontevreden

niet echt tevreden

nogal tevreden

volledig tevreden

volledig tevreden

nogal tevreden

niet echt tevreden

ontevreden



OVERZICHT: 
MEDIA
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WEBSITE EN SOCIALE MEDIA
STATISTIEKEN 

GEOGRAFISCHE OORSPRONG

BEZOEKEN AAN DE WEBSITE: 26 800 gebruikers of 41% meer dan in 2018

AANTAL BEZOCHTE PAGINA’S: 120 999 of 37% meer dan in 2018

AANTAL JONGEREN DIE INTERESSE HEBBEN GETOOND: 

• 268 leads in 2018
• 783 leads in 2019 of 192% meer

AANTAL FACEBOOKABONNEES: 3435 of 41% meer dan in 2018

AANTAL FACEBOOKPOSTS: 107 of 106% meer dan in 2018
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Brussel: 
Hamerstraat 21, 
1000 Brussel 
02/256 32 44 
francois.nemeth@
samenlevingsdienst.be

Vlaanderen: Martelarenplein 13,
3000 Leuven
016/19 75 50
carla.sandoval@
samenlevingsdienst.be

Luik: Place Coronmeuse 26,
4040 Herstal (Liège)  
04/262 82 11
laurence.hubert@service-
citoyen.be

Henegouwen: Rue du Collège 
5,
6000 Charleroi
071/65 08 00
iouri.godiscal@service-citoyen.
be

Website:
www.samenlevingsdienst.be

Maatschappelijke zetel: 
Hamerstraat 21, 
1000 Brussel 
02/256 32 44 
info@samenlevingsdienst.be

Lokale afdelingen:

Wallonië: Rue Nanon 98, 
5002 Namur 
081/39 08 25 
leslie.moreau@service-
citoyen.be

Platform voor de Samenlevingsdienst:

https://www.samenlevingsdienst.be/

