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In 2021 namen 565 jongeren deel aan een Samenlevingsdienst. Mijn felicitaties aan alle teams die 
deze jongeren hebben begeleid. Zonder hen zouden de tevredenheidspercentages niet zo hoog 
zijn: zes maanden na De Samenlevingsdienst verklaart 96% van de jongeren dat zij "tamelijk" tot 
"zeer tevreden" waren over hun ervaring. 

Deze tevredenheid weerspiegelt zich ook in cijfers over de doorstroming na het volgen van een 
Samenlevingsdienst: 74% van de jongeren vindt na de Samenlevingsdienst een job of schreef zich 
in voor verdere studies. Diegene die zes maanden na hun Samenlevingsdienst nog werkzoekend 
zijn, zijn versterkt in hun vaardigheden en geven aan meer te vertrouwen op de eigen capaciteiten.

Talrijke studies tonen dat de gezondheidscrisis grote gevolgen had op de geestelijke gezondheid, 
in het bijzonder bij jongeren. De resultaten die werden behaald door de Samenlevingsdienst zijn, 
vanuit dit perspectief, een grote prestatie. De aanpassing van onze reguliere werking (kleinere 
groepen, aanpassing van vrijwilligerstaken, heroriëntering van de jongeren, actief luisteren, 
instrumenten op afstand, enz.) stelden de jongeren in staat actief te blijven en de crisis het hoofd 
te bieden. Dankzij de pedagogische aanpak gecombineerd met ondernemerszin, flexibiliteit, 
directe interactie, onderlinge relaties, actieve solidariteit, vormingen, socialisatie en empowerment 
processen, beantwoorde de Samenlevingsdienst aan de behoeften van de jongeren. Het gaf hen 
weer zelfvertrouwen en hoop op een zinvolle toekomst.

Het jaar 2021 was ook het jaar waarin verschillende valleien in Wallonië geteisterd werden 
door overstromingen. In een recordtijd en in maar liefst eenentwintig noodopvangkampen 
boden meer dan honderd jongeren uit het noorden en het zuiden van het land hun hulp. De 
Samenlevingsdienst, waarbij vrijwilligerswerk voor maatschappelijke projecten de essentie is, 
toonde er zijn wendbaarheid én relevantie in tijden van rampspoed. Dit jaar waren er een honderdtal 
jongeren, terwijl de behoeften immens waren. Morgen zouden het er, net als in al onze buurlanden, 
duizenden of zelfs tienduizenden kunnen zijn, indien België een statuut creëert dat het bestaan 
van de Samenlevingsdienst binnen een erkend juridisch kader mogelijk maakt. 

Een toename van het aantal jongeren in Samenlevingsdienst, zou het aantal acties ten dienste van 
de gemeenschap kunnen verveelvoudigen. Er zouden sterke partnerschappen kunnen aangegaan 
worden met de civiele bescherming, de brandweer, het Rode Kruis, de milieubescherming... Nog 
beter zou een "netwerk van oud-jongeren" van de Samenlevingsdienst zich kunnen verenigen en 
een "korps" ten dienste van de gemeenschap kunnen vormen, een echte civiele solidariteitskracht, 
gedreven door de inzet van jongeren en mobiliseerbaar voor maatschappelijke doelen of in het 
kader van crisissituaties.

54

INLEIDING Wanneer komt er een institutionele erkenning van de Samenlevingsdienst in België? Na meer dan 
tien jaar is er een solide programma uitgewerkt voor ondertussen 3.000 jongeren. Het is tijd om 
hun acties volledig te erkennen door een wet te creëren die een specifiek statuut vastlegt. Deze 
institutionalisering zal ervoor zorgen dat we een groter aantal jongeren kunnen aantrekken en 
universele toegang tot de Samenlevingsdienst kunnen garanderen voor elke jongere die zich ten 
dienste van de gemeenschap wil stellen. Laten we niet vergeten dat 63% van de jonge Belgen de 
invoering van een Samenlevingsdienst in ons land wenst.  Dat bleek uit een Ipsos bevraging.

« In afwachting tot deze dag » zong Brel … verveelt niemand zich op het Platform voor de 
Samenlevingsdienst, behalve kapitein Zangra. Zoals u bij het lezen van dit verslag zult zien, 
hebben de teams hun enthousiasme en inspiratie verdubbeld om hun doelstellingen te 
bereiken: uitvoering van 33 jongerengroepen in de Samenlevingsdienst, meer dan 1.000 
beschikbare gastorganisaties, d.w.z. evenveel kwaliteitsvolle partnerschappen, lancering van 
het vlaggenschipproject "Klimaatambassadeurs", internationale uitwisselingen, uitbreiding van 
het onderzoek- en steuncomité, slotceremonie in de Senaat, versterking van het netwerk van 
gemeenten die de Samenlevingsdienst ondersteunen, media-aandacht voor het programma en 
voor de problematiek... 

Naast de dynamiek van het team is deze overvloed aan activiteiten mogelijk gemaakt dankzij de 
steun van  subsidiënten en particuliere schenkers, evenals de steun van een groeiend aantal leden. 

Namens het Platform voor Samenlevingsdienst, dank ik hen hartelijk.

François Ronveaux 

Algemeen Directeur



Het Platform voor de Samenlevingsdienst verenigt 
meer dan 800 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 persoonlijkheden uit de academische, politieke en 

ondernemingswereld.
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FASES IN DE ONTWIKKELING VAN HET PLATFORM

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, VDAB, FOREM, Actiris, Bruxelles-Formation,...) ;

Steun van de rectoren van 10 Franstalige en Nederlandstalige universiteiten (UGent, VUB, 
UA, UHasselt, UCL, ULB, ULiège, St-Louis, Université de Mons, Université de Namur) ; 
samenwerking van een netwerk van multidisciplinaire onderzoekers en professoren ;

Actieve steun van talrijke federaties (Samenlevingsopbouw, Arktos, Kras Jeugdwerk, 
D'Broej, Fédération des maisons de Jeunes, Natuurparken, Réseau Idée, Réseau Solidarcité, 
Fédération Infor Jeunes, ...), van instellingen (Muntpunt, Plantentuin Meise, Fedasil-centra,...) 
en van erkende organisaties (Talloze theaters, culturele centra, ziekenhuizen, rust- en 
verzorgingstehuizen, Het Anker, De Keeting, De Sleutel, De Wissel, Natuurpunt, CroixRouge, 
Natagora, ONA, Bon, Écotopie, Les P’tits riens, Oxfam Solidarité, Point Culture, plusieurs 
CRIE,...);

De steun van een ondersteuningscomité bestaande uit persoonlijkheden uit diverse sectoren 
(Piet Colruyt, Ignaas Devisch, Gert Peersman, Rik Pinxten, Patrick Loobuyck, Eric De Keuleneer, 
David Van Reybrouck, Wouter Torfs, Bea Cantillon, Alain Eraly, Marc Lambotte, Roland 
Vaxelaire, Philippe van Parijs, Bernard Devos, Marc Verdussen, Jacques Defourny, Thomas 
d’Ansembourg, Philippe van Meerbeeck, Pie Tshibanda, ...) ; 

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

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Erkenning
2014 - 2019

Institutionalisering ?
2020 - 2024

Experimentering
2011 - 2013

Existentie
2008 - 2010

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 ...

1

2

3

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

DOELSTELLINGEN VAN HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST

Eerste institutionele erkenningen:

Vermelding van de Samenlevingsdienst (SD) 
in algemene, communautaire en regionale 
beleidsverklaringen van ministers van jeugd (Sven 
Gatz, 2017) in de wet op verenigingswerk (2018) en de 
kaderovereenkomst van de Waalse regering (2018)

Wanneer volgt de definitieve erkenning?

Implementatie van een samenlevingsdienst: 
driejaarlijks pilootproject voor het hele grondgebied

Lancering: verspreiding van de idee en het concept van 
Samenlevingsdienst in de burgermaatschappij en de politieke sfeer.

• Federale wet?
• Statuten?
• Significante budgetten?
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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 het element van sociale en culturele vermenging1. Het ontstaan 
van de Burgerdienst in 1964, na de inspanningen van Jean Van Lierde2, betekende 
een belangrijke maatschappelijke evolutie. De burgerdienst vormde een nieuw kader 
voor mobilisatie op basis van maatschappelijk engagement en vredeseducatie, de 
zogenaamde "gewetensbezwaarden”.. 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, heeft de 
Belgische overheid - in tegenstelling tot andere Europese landen - geen enkel initiatief 
genomen om de Burgerdienst te behouden, die in het kielzog van de legerdienst is 
verdwenen. Le Service Civil belge est néanmoins resté le parent pauvre du Service 

Militaire dû au fait que les conditions d’accès

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

Oprichting van het Platform voor de Samenlevingsdienst
Het Platform voor de Samenlevingsdienst/Plateforme pour le Service Citoyen/
Plattform für einen Bürgerdienst werd eind 2007 opgericht met als maatschappelijk 
doel alle actoren in de samenleving te mobiliseren voor de totstandkoming 
van een dergelijke wet, de institutionalisering ervan en de uitwerking van de 
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 integratie in de maatschappij als actieve, kritische, ondersteunende en 
verantwoordelijke burgers. 

Vandaag brengt het Platform meer dan 800 organisaties samen 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.

DE SAMENLEVINGSDIENST
HISTORISCHE CONTEXT



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.

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. De 
Samenlevingsdienst krijgt ook financiering van de Stichting Bernheim, van 
de BIJ en van de Maribel-, Actiris- en 4S-fondsen.

EVOLUTIE VAN HET AANTAL VTE'S

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE INKOMSTEN

HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST
BALANS EN REKENINGEN

1312

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

De Waalse minister-president, dhr. Elio Di Rupo, steunt de invoering van de 
Samenlevingsdienst via een kaderovereenkomst voor 900 jongeren gespreid over drie jaar.

Algemene financiering

Andere financieringsbronnen
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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 STEYAERT

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. 
In de loop van het jaar wilde De Wissel om redenen van 
beschikbaarheid de raad van bestuur verlaten en zal 
worden vervangen door andere Vlaamse organisaties.

DE WISSEL
VERTEGENWOORDIGD DOOR LUC DENEFFE

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.

HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST
ORGANIGRAM
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A la Courte Echelle SEAC
A l'Orée du Bois
A Toi Aussi asbl
A.J.M.O.
Abbaye de Villers-la-Ville asbl
Abri de Jour de Liège
Accèsport – CPAS de Mons
Accueil & Solidarité asbl Centres d'Accueil de 
Bouge
Accueil Botanique
Accueil et Solidarité
Accueil et Vie
Accueil Famenne asbl
Accueil Promotion Immigrés (API) ASBL
ACESO Foyer Saint Augustin Belgrade
ACIS asbl - Les Projets Montfort
ACIS La Chanterelle asbl
ACJ La Broc
Action-Passion asbl (Espace liberté - 
Les Ecuries de Cuesmes)
Actions et Recherches Culturelles
ACWEJ asbl
Adalia 2.0
Administration communale de Boussu
Administration Communale de Chapelle-lez-
Herlaimont
Administration Communale de Chastre
Administration Communale de Grâce-Hollogne
Administration communale de la ville d'Andenne
Administration Communale de Saint-Georges-
sur-Meuse
Administration Communale de Seneffe
Administration communale de Villers - de - Ville
Administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert
Administration générale du Sport
Ados Pilifs
Aegidium
AFS Programmes Interculturels asbl
Agence Immobilière Sociale Aux Portes de Liège
Agence Jardin Botanique Meise
Ages et Transmissions ASBL
Agir en Chrétiens Informés-ACI
Agricovert
Aide Aux Autistes Adultes-mistral
AJS TAL-LAFI - Belgique
Aksent vzw
Al Maseon du Pichou asbl
Alba CRF
AlimenTerre ASBL
Alises asbl
Altérez-Vous scrl-fs
Amis de Binche Culture asbl (Théâtre com. de 
Binche)
AMO Le Signe asbl
AMONSOLI
AMOS (Schaerbeek)
Animal Sans Logis asbl
Animal Sans Toi...t
Anim'Anerie asbl
Animaux en Péril
Annuntiaten Heverlee
ARCAHM Le Maillon
Arc-en-Ciel asbl
Archéosite et Musée d'Aubechies asbl
Ardenne & Gaume
Arktos vzw
Armée du Salut - Chênée
Armée du Salut - Jumet
ASBL Centre de jeunes et de quartier "La 
Bicoque"
ASBL Éduc'actions & dignité
ASBL En Thiérache - Centre Culturel local de 
Momignies
ASBL Formosa
ASBL Jeunesse Sportive Pierreuse Universalis
ASBL Les Coquelicots
ASBL Ombrage
Asmae
Assistance À L'Enfance Asbl
ATD Quart-Monde
Atelier B.A. Bois
Atelier Grafitti ASBL
Atelier Groot Eiland
ATELIER M
Au Bonheur du Jour
Au Quai asbl - Centre de planning familial
Auberge de Jeunesse de Namur
Autre Terre
Aux Galops de l'Alloue
Banque Alimentaire de la Province de Liège asbl
Bâtissons Notre Avenir
Bazar Office
Be.Face asbl
Bibliothèque Marchin-Modave
Bibliothèques sans Frontières asbl
Bicarbonate et Topinambour asbl

Bichat
Birds Bay, hôpital pour animaux sauvages
BON vzw
Bouge ton Quartier Grâce-Hollogne asbl
Bras dessus Bras dessous
BRASS - Centre Culturel de Forest ASBL
Brasserie Coopérative Liégeoise
Bruxelles J
BuBao Sint Lodewijk
Bull d'Air asbl
Bulle asbl
C.A.J. MIR asbl
Cap Idéal asbl
CARAH
Caria
Caritas International
Carpe Diem asbl
C-Dienst
CEMôme ASBL
Central Centre culturel de la Louvière
Centre ADEPS La Sapinette
Centre Arnaud Fraiteur
Centre Audiovisuel Liège
Centre Communal de Jeunes d'Angleur «Ferme 
1313»
Centre Communal des Jeunes - Les 
Trixhosaures
Centre communal des jeunes de Jupille
Centre Communautaire Maritime
Centre Croix Rouge de Fraipont - Le Merisier
Centre Culturel Andenne
Centre Culturel Arabe en Pays de Liège asbl
Centre Culturel d’Ottignies Louvain-la-Neuve
Centre culturel de Marchin
Centre Culturel de Pont-à-Celles
Centre Culturel de Rossignol-Tintigny
Centre Culturel de Theux
Centre Culturel de Wanze
Centre culturel des Chiroux - Les Ateliers 04
Centre Culturel du Brabant Wallon
Centre Culturel Educatif Vervietois
Centre Culturel Haute Sambre
Centre culturel Herstal
Centre Culturel Jacques Franck
Centre Culturel Libramont-Chevigny asbl
Centre Culturel Ourthe et Meuse
Centre Culturel René Magritte
Centre de Jeunes Le Château asbl
Centre de jeunes NOVAMJ
Centre de la Marionnette de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
Centre de Promotion Humaine - La Bibi
Centre de Traumatologie et de Réadaptation de 
l'hôpital Erasme
Centre d'Entraide de Jette (CEJ)
Centre des jeunes du Parc de Seraing
Centre Fedasil de Charleroi
Centre Fedasil de Jodoigne
Centre Féminin d'Éducation Permanente  - 
CFEP
Centre Hospitalier Jolimont
Centre Indigo
Centre Liégeois d'Aide aux Jeunes (CLAJ) asbl
Centre Medori
Centre MENA du CPAS d'Assesse
Centre MENA Les Hirondelles
Centre neurologique William Lennox
Centre Nos Pilifs ASBL
Centre Public d'Action Sociale (CPAS) de Perwez
Centre Sésame ASBL
Centre Social Protestant
Centre sportif La Ferme du Château
Centre Vidéo de Bruxelles - CVB
Cercle Equestre de Waimes asbl
Cercle Equestre du Jonckeu ASBL
CESEREC asbl
Champs Libres asbl
Charleroi Nature asbl
CHC ASBL - Residence d'Heusy
Cheval et Sens asbl
Chorales Equinox
CHU Brugmann
Chudoscnik Sunergia
Cinéma Galeries
CIRAC asbl
Circomédie
Cirkus in Beweging vzw
Civa
CJ de l'Ouest La Baraka asbl
Club Alpin Belge asbl
Club des jeunes du Péry asbl
Coala asbl
COCORICOOP
Coeur en Marche Asbl
COF asbl
Collectif des femmes asbl
Collectif Logement asbl

Collections et Patrimoines asbl
Comité scolaire Saint-Piat - École Saint-Piat
Comité scolaire Saint-Piat (Ecole Saint-Piat)
Comme Chez Nous
Commission de Gestion du Parc naturel des 
Hauts-Pays
Communa asbl
Commune de Baelen
Commune de Chaumont-Gistoux
Commune de Courcelles
Commune de Fexhe-le-Haut-Clocher
Commune de Habay
Commune de Neupré
Commune de Saint-Gilles
Commune d'Etterbeek
Commune d'Oupeye
Commune Racine ASBL
Compagnie Tartaren
Compagnons asbl
Compas Format
Comptoir des Ressources Créatives ASBL
Conseil de la jeunesse
Contrat de rivière Meuse Aval et affluents
Contrat de rivière pour l'Amblève
Convivium - Convivial asbl
Coopérative de la Tige Cointinne scrlfs
Corporate Regeneration
Coup de Pouce à l’Avenir asbl
Courtileke asbl
CPAS d'Andenne
CPAS d'Ath
CPAS de Binche
CPAS de Courcelles - Centre Spartacus Huart
CPAS de Gembloux
CPAS de Grez-Doiceau
CPAS de Hannut
CPAS de La Louvière
CPAS de Malmedy
CPAS de Namur
CPAS de Nivelles
CPAS de Stavelot
CPAS d'Ixelles
CPAS Marche - MRS Libert
CPAS Tournai
Crabe asbl
Crazy Circus asbl
Cré et Arts asbl
Creaves des Terrils
Crèche saint Dominique ASBL ACIS
Crèche St-Raphaël ACIS asbl
CRH Domaine de Farnières asbl
CRH Loryhan
Crie de Liège
CRIE Saint-Hubert
Croix-Rouge - Centre ADA Banneux
Croix-Rouge - Comité Provincial du Hainaut
Croix-Rouge Auderghem
Croix-Rouge de Belgique
Croix-Rouge jeunesse asbl
Cuisine Sauvage asbl
Culture et Vie en Marche asbl
Dabei
das Kunst
D'broej Centrum West
D'broej Ratatouille
De Alverberg vzw
De Bouche à Oreille
De Keeting vzw
De Mozaïek Vrije Lagere School Blauwput
De Paddenbroek
De Sleutel Antwerpen
De Wissel
De Wroeter Dagcentrum
Défi Jeunes
Demos
Den Teirling
Dessine-moi un Cheval asbl
Dienstcentrum de Zeyp
Dienstcentrum't Trefpunt ocmw
Diggie vzw
Dimension Sport
Domaine de Massembre asbl
Domaine de Mozet - Centre de Rencontre et 
d'Hébergement
Domaine de Palogne
Domaine des Fawes
Domo vzw
Don Bosco Télé-Service
Donorinfo
Dora dorës
DoucheFLUX
D'une Cime à l'Autre
Durme vzw
Dynamo
Dynamo International
Eau Noire - Herbes Hautes
Ecole de Cirque
École de l'Esperluette
Ecole démocratique de l'Orneau
École des devoirs Reine Astrid
Ecole n°14 La Cordée
École Notre-Dame Céroux-Mousty
Ecole Saint-Paul Saint-Maur
Ecolo J
Écomusée du Pays des Collines
Ecoranch by Equifairplay asbl

ECOTOPIA
Ecotopie - Laboratoire d'écopédagogie
Ecoute-Voir ASBL
Ecowal asbl
Ecuries des Coudriers asbl
Ego-logique asbl
Ekikrok
Electro SOFIE
Embarquement Immédiat
Emergence XL
Emmanuel asbl
Ensemble asbl
Entr'Ages asbl
Entraide Fraternelle ASBL
Entraide Jolimontoise SCRLFS
Entraide Saint Vincent de Paul asbl
Environnement Patrimoine Nature - BW ASBL 
CRIE de Villers-La-Ville
Epona asbl
Equi-libres asbl
Equi-Tao asbl
Équithéa asbl
Espace Environnement
Espace Europe
Espace Magh ASBL
Espace rencontre Neufmolin
Espace Social Télé-Service (Consigne 23)
Espoir asbl
Et les copains
Eudaimonia asbl
Exæquo
Extra Poney asbl
Facere
Factum lab
Farène microboulangerie asbl
Farilu
Fedasil - Klein Kasteeltje
Fedasil - Région SUD
Fedasil Mouscron
Fédération Infor Jeunes
Fédération Laïque des Centres de Planning
 Familial (FLCPF)
Fédération Nationale pour la Promotion des 
Handicapés
Félin pour l'autre asbl
Ferme de la Hulotte asbl
Ferme Equestre de Martué
Ferme et Compagnie ASBL
Ferme Nos Pilifs
Ferme pour enfants de Jette - Kinderboerderij 
Jette
Ferme urbaine NOH
Festival du jeune theatre ASBL
Festive Liège ASBL
Fleur Service Social ASBL
FMJ ASBL
Fondation Benoit
Fondation CHR Citadelle
Fondation Mons 2025
Fondation pour les Générations Futures
Football Etude Famille Anderlecht (FEFA) asbl
Formation Action Développement Durable - 
Solidarité asbl
Forum van Ethnische Culturele Minderheden vzw
Foyer Culturel de Jupille-Wandre
Foyer de la Providence ACIS
Foyer des Jeunes de Havelange
Foyer Georges Motte
Foyer l'Aubepine asbl
Foyers Saint-Joseph - Châtelet
FruitCollect
GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse
GAL Meuse@Campagnes asbl
Gamedella ASBL
GATA
GC De Kriekelaar
GC Elzenhof
GC Ten Noey
Gilbard
Gîte d'Etape de Villiers-Ste-Gertrude
Gîte d'Etape-Auberge de Jeunesse Jacques Brel
Groenten uit Gent
Groupe santé CHC
Habitat et Rénovation
HACF Liège
Halle de Han asbl
Hannut Education Sports et Loisirs ASBL
Happy Farm
Haras de Cazeau asbl
Haras du Hasard
Harmonisation sociale Schaerbeekoise
Haut Regard
Het Anker
Hippodyssée asbl
Hippotige
Hispano-Belga ASBL
Holistic Pet Antispeciesist Abolitionist Follow 
(Hpaf)
Home d'Accueil de Saive
Home Delano
Home Le Foyer
Horizon 2000 asbl - Le centre FM
Horizons Neufs
Hubbie vzw
huisvandeMens Brussels
Identité Amérique Indienne

Ikigaï Ecole secondaire privée
IMP Sainte-Gertrude ASBL
IMS Ciney Résidence Sacré-Coeur
Institut Louis-Marie
Institut pour le Développement de l'Enfant et 
de la Famille (Asbl IDEF)
Interquartier
Interra asbl
Interseniors
Invent'terre
IRAHM ASBL
ISBW Intercommunale sociale du Brabant 
wallon
Itinéraires AMO
Jardinier du Monde ASBL
Jardins d'Arthey
JAVVA ASBL
JEF Belgium
Jeugdzorg Emmaüs Mechelen
Jeunes CDH
Jeunes et Nature
Jeunes MR
JHOB vzw
Jouer Dehors ! ASBL
Jumet.bio asbl
Kif Kif
KOM à la maison asbl
Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis
Kras Jeugdwerk
Kras Jeugdwerk Borgerhout
Kras Jeugdwerk Noord
Kras Jeugdwerk Zuid
Kringeloopwinkel Brugse Poort
KulturA
La bière est ronde asbl
La Bourrache asbl
La Chaloupe AMO asbl
La Charlemagn'rie ASBL
La Charmille
La Chartreuse - Vulpia
La Cité s'invente
La Clairière ASBL
La Clairière de Fayenbois
La Compagnie des Nouveaux Disparus asbl
La Coopérative Paysans-Artisans
La Cordiante
La Croix Bleue de Belgique
La Ferme des enfants - centre nature de Liège
La Ferme du Monceau
La Ferme du Parc Maximilien
La Ferme Paco'm les Autres
La Ferme Pédagogique Maximilien
La Fermette
La Forestière
La Frégate asbl
La Goutrielle asbl
La Lumière ASBL
La Maison de Frasnes
La Maison de l'Ecologie
La maison des familles
La Maison des Jeunes de La Reid ASBL
La Maison du Coeur asbl
La Mézon asbl
La Moisson
La Monnaie
La Petite Maison du Peuple de Colfontaine
La Plate-Forme asbl
La Pommeraie
La Porte Ouverte Visétoise asbl
La Poudrière asbl
La Poupotte asbl
La Ressourcerie du Pays de Liège
La Ressourcerie Namuroise
La Rochelle asbl
La Ruche - Maison de Jeunes
La Ruche Théâtre
La Ruelle asbl
La Scientothèque
La Solidarité ASBL
La Sourcellerie asbl
La Spirale
La Teignouse
La Tricoterie ASBL
La Vache aux Yeux Bleus asbl
La Vènerie
La Vertefeuille asbl
L'amusette
L'arbre de vie ASBL
l'Arbre-en-Ciel
L'Arche Belgique Francophone
Larf
L'Atelier - Maison de jeunes
Latitude Jeunes
Latitude Jeunes Brabant asbl
L'Autre Jardin
L'Avouerie d'Anthisnes
LDC Den Abeel
Le Baluchon
Le Bazar ASBL
Le Bois du Cazier asbl
Le Bois Roussel
Le Bonheur dans le pré
Le Câble
Le Cairn
Le Château Vert asbl
Le Chemin Vert
Le Clairval

Le Continent des Mules
Le courant d'air asbl
Le Début des Haricots ASBL
Le Fagotin asbl
Le Gai Logis asbl
Le Jardin animé
Le Jardin de Physalis
Le Jardin des Fées
Le Maître Mot
Le Monde des Possibles
Le Potager de St-Germain - CPAS de Pepinster
Le Potelier des Pilifs ASBL
Le Pré Gourmand asbl
Le Ranch du Terril ASBL
Le Rebond (ASBL Comme Chez Nous)
Le Ressort
Le Rêve d'Aby
Le Seuil asbl
Le Tremplin asbl
Le Triangle
L'école à la Ferme asbl
L'Entraide par le Travail
L'Entrep'Eau asbl
Les Amis de la Nature d'Ath asbl
Les Amis de la Terre - Belgique
Les Amis du Café Poussette Haricot Magique
Les Anémones ASBL
Les ânes rient - La ferme du Planois
Les Arbres du Souvenir
Les Auberges de Jeunesse - siège social
Les Auberges de Jeunesse Charleroi
Les Auberges de Jeunesse Mons
Les Auberges de Jeunesse Tournai
Les biolles, loisirs et culture asbl
Les Bleuets
Les Bruyères asbl
Les Claires Fontaines ACIS
Les Compagnons Bâtisseurs
Les Compagnons Dépanneurs
Les Découvertes de Comblain asbl
Les Fjords de la Lienne Asbl
Les Gastrosophes asbl
Les Gazelles de Bruxelles
Les Jardins de Dana asbl
Les Maraîchers du chant des Cailles
Les Parents Jardiniers
Les Passeurs asbl
Les Petits Riens asbl - Bruxelles
Les Petits Riens asbl - Namur
Les Pousses-Poussent asbl
Les Reines de Liège
Les Rênes de la Vie asbl
Les Sentiers asbl
Les Stations de Plein Air ASBL
Les Trois Maraichers
Les trois portes asbl
L'Espérance - Le Bosquet asbl
L'Esplanade asbl
L'Evasion asbl
Level21
Li P'tite Buweye
Liège Gestion Centre-Ville ASBL
Ligue Handisport Francophone
Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux
L'Îlot
L'Oasis Familiale
L'Oiseau Bleu ASBL
Lokaal Bestuur Wemmel
Losange ASBL
Magasin Gratuit
Maison Arc-en-Ciel de Verviers - Ensemble 
Autrement ASBL
Maison Culturelle d’Ath asbl
Maison Culturelle de Quaregnon
Maison de jeunes « la J » asbl
Maison de Jeunes Case départ asbl
Maison de jeunes Chicago
Maison de jeunes de Chimay
Maison de jeunes de Malmedy
Maison de Jeunes de Marche
Maison de jeunes de Stavelot
Maison de Jeunes Le Goéland asbl
Maison de jeunes Mons asbl
Maison de jeunes Nova
Maison de la culture de Tournai
Maison de la Jeunesse de Soignies asbl
Maison de la Jeunesse EPIDEMIK
Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural
Maison de la Sainte Union ACIS
Maison de Providence ACIS
Maison de quartier de Gilly
Maison de Repos CPAS St Josse
Maison de repos et de soins La Cerisaie
Maison de Repos Ste Joséphine ACIS
Maison des cultures et de la cohésion sociale 
Molenbeek
Maison des Jeunes d’Arlon ASBL
Maison des Jeunes de Braine-le-Comte
Maison des jeunes de Florennes
Maison des jeunes de Hodimont
Maison des jeunes de Kinkempois
Maison des Jeunes de Sclessin
Maison des jeunes de Watermael-Boitsfort - 
Copainville
Maison des jeunes et de la Culture de Rixensart
Maison des Jeunes l'Antirides (Maison à toi asbl)
Maison des jeunes L'Aventure

Maison des Jeunes Vaniche
Maison des Jeunes Waterloo asbl
Maison du Conte de Charleroi
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
Maison Marie Immaculée - Home Saint Joseph
Maison Maternelle Fernand Philippe asbl
Maison médicale de Bomel
Maison Notre-Dame ACIS
Maison Pour Associations
Maison Saint-Joseph
Maison Saint-Joseph ACIS
Maison Verte et Bleue
Maison wallonne de la pêche
Mars (Mons Arts de la scène)
Masure 14 asbl
MCJL Grandeurop
Médecins du Monde Belgique
MetX
Miroir Vagabond
MJ Carpe Diem
Mômes Circus C.E.C.
Mondial Sport
Monfort Centre - RestoJet
Mooss
MRS Nazareth
Mundaneum
Muntpunt
Musée du Marbre asbl
Musée international du Carnaval et du Masque
Nalalouzie asbl (Mini-ferme de Nalalouzie)
Natagora
Nature & Progrès Belgique
Natuurhulpcentrum
Natuurpunt
Nos oignons asbl
Nos Potelier
Notre Foyer
Objectif pour l'égalité des droits
Œuvre nationale des aveugles ONA asbl
Œuvres Paroissiales de Saint-Gilles
Office Communal du Tourisme Couvinois asbl
Opération Faim et Froid
Opération Thermos Liège
Ordre de Malte asbl
Orée asbl
Oxfam Magasin du Monde
Oxfam Solidarité
OXYJeunes ASBL
Panathlon Wallonie Bruxelles Asbl
Parc naturel Burdinale-Mehaigne
Parc naturel de Gaume
Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier asbl
Parckfarm Tour & Taxis
Pays des 4 Bras asbl
Permafungi
Petite Ferme de Roloux ASBL
Peuple et culture en Wallonie et a Bruxelles 
ASBL
Picardie Laïque asbl
Piconrue Musée de la Grande Ardenne
Plan de Cohésion Sociale - Ville d'Arlon
Plan de cohésion sociale de Hotton
Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés 
asbl
Ploef
Plomcot 2000 ASBL
Poils & Moustaches
Point Ferme
PointCulture ULB Ixelles
Poney club de Buisseret
Poney Club l'Arc-en-Ciel asbl
Pony Paradise ASBL
Port'Ouverte asbl
Pouponnière Saint-Raphaël ACIS
Pourquoi Pas Toi Asbl
PréhistoMuseum de Flémalle
Pro Velo
Providence ACIS Lessines
Province de Hainaut
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen
Q-O2
Quatre Quarts SC
Racynes asbl
RANA
RCF Liège asbl
Refuge Natur'Horses
Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel
RELAIS Coop
Reliance - AMO
Renaissance asbl
Réseau Idée
Réseau Solidarcité
Résidence Aurore ACIS
Résidence Bon Air ACIS
Résidence CHC Banneux Nusbaum
Résidence CHC Hermalle
Résidence CHC Liège Mativa
Résidence CHC Membach
Résidence CHC Racour
Résidence Churchill
Résidence le Douaire
Résidence Malibran
Résidence Saint Charles
RestO & Compagnie asbl
Resto du cœur de Gembloux

Resto du Cœur de Saint-Gilles
Resto du Coeur de Wavre asbl
Resto du Cœur Liège
Revert asbl
Ride Your Future ASBL
Rimo Limburg
RMI-FM ASBL
Rockerill
ROJM vzw
Roodebeekcentrum vzw
Royal Syndicat d'Initiative de Malmedy
RTA - Réalisation Téléformation Animation
Rucher du petit gris asbl
SAFA asbl
SAJA Les Heures Heureuses asbl
SAM asbl
Samarcande
Samenlevingsopbouw Brussel
Sans Collier
Sans Famille asbl
SAS Parenthèse
SCI Projets Internationaux
Se Nourrir d'ici
Secteur 42 - Maison de jeunes
Séjours et Santé Spa - Nivezé
Sémaphore ASBL
Service d'Entraide Familiale (SEF) asbl
Service Protestant de la Jeunesse - SPJ
Service Volontaire International
SINGA asbl
SLS Mon Projet - Institut de Schaltin
Société Royale Protectrice des Animaux ASBL
Solidairement asbl
Solidarcité asbl
Solidaritel ASBL
Soli-Dons asbl
SOS Jeunes Quartier Libre
Source asbl
Sources d'Harmonie ASBL
Ta'Awun Coopération ASBL
Tchaï - Temps d'accroche pour adolescents en 
exil
Télé-Service Liège Projet Natolo
Terrain d'Aventures d'Hodimont
Terre asbl
Terre Rêves
Théâtre de l'Aléna
Théâtre de l'Ancre
Theatre de Liege ASBL
Théâtre du Papyrus
Théâtre du Trianon
Théâtre Le Moderne
Théâtre Royal des Galeries
Théâtre Universitaire Royal de Liège (TURLg)
Théâtre Varia
Tournesol-Zonnebloem
Toutella asbl
TRAVERS EMOTION asbl
TreinTramBus vzw
UGAB
Un Toit Pour La Nuit Seraing asbl
Une Assiette pour Tous
Une Main Tendue
Union de Locataires d'Anderlecht Cureghem 
(ULAC)
Union Francophone des Magistrats de la 
Jeunesse
Université Catholique de Louvain
Université des Familles - OIRD
UP - Circus & Performing Arts
Urban Step asbl
Vaphis asbl
Vent de Terre
Vervîcoop
VIA vzw
Viens asbl - Au Four et au Jardin
Village N°1
Ville d'Ath
Ville de Ciney
Ville de Fontaine-l'Évêque
Ville de Gembloux
Ville de Hannut
Ville de Malmedy - Plan de Cohésion Sociale
Ville de Namur
Ville de Tournai
Ville de Wavre
Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
Vin de Liège
Virelles-Nature
Vitamine Z ASBL
VIVReS
Vlaamse Jeugdraad
Volont'R asbl
Vulpia - Résidence Bois-de-Bernihé
Vulpia Wallonie ASBL
W.A.H.F asbl
Walalou
We Exist
Western Riding Concept asbl
Woesh
Wolu-Services
WVA vzw
Yggdrasil - Communauté à cultiver AISBL
Youca vzw
Zentrum Haus Ternell
Zorgbedrijf Antwerpen
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HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST
COMITÉS
Het Platform heeft een Ondersteuningscomité en een Onderzoekscomité. Zij organiseert 
werkvergaderingen bijeenkomsten, seminaries, onderneemt prospectieve studies en brengt publicaties 
uit met behulp van personen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de verschillende sferen 
van de samenleving.

• Joël Van Cauter, econoom en doctor in de filosofie. 
Als fellow bij de denktank Itinera en consultant voor 
projecten van publiek of collectief belang houdt hij zich 
bezig met aspecten inzake inclusie en bestuur.

• Abraham Franssen, hoogleraar Sociologie en directeur 
van het Centrum voor Sociologische Studies van 
Universiteit Saint-Louis-Brussel. Specialist in analyse van 
het overheidsoptreden, het sociaal beleid en de en de 
sociologie van collectieve actie.

• Lesley Hustinx, hoogleraar sociologie aan de Centrum 
voor Sociale Theorie van de Universiteit Gent, lid van de 
raad van bestuur van de International Society for Third 
Sector Research en een expert voor de Hoge Raad van 
Vrijwilligers van de Federale Regering (HRV). Een specialist 
in burgerschapskwesties, integratie en vrijwilligerswerk.

• Marc Verdussen, hoogleraar grondwettelijk recht, 
directeur van het Centre de recherche sur l'Etat et la 
Constitution (CRECO) en voorzitter van de Commissie 
Ethiek van het Onderzoek aan de UCL. Co-directeur van de 
publicatie van Dictionnaire de la Sixième réforme de l'État 
(2015). Advocaat bij de Balie van Brussel.

• Jacques Defourny, Professor aan de HEC Luik 
Management School en Directeur van het Centrum van 
Sociale Economie aan de Universiteit van Luik. Co-
directeur van de publicatie Sociale en solidaire economie, 
Sociaaleconomie van de 3e sector (2017). 

• Nicolas Standaert, gewoon hoogleraar en directeur van 
het departement Sinologie aan de KUL. Gasthoogleraar 
aan de universiteiten van Berkeley en Harvard. Voorzitter 
van het Service Learning programma aan de KUL.

• Valérie Becquet, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit 
van Cergy-Pontoise, lid van het laboratorium EMA (Ecole, 
Mutations, Apprentissages) en een specialist van de 
Service Civique. Auteur van Politiques de jeunesse : le 
grand malentendu (2012).

• Filip Coussée, doctor in de Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen, specialist in maatschappelijk werk in 
de jeugdsector. Onderzoeker aan de Vakgroep Sociale 
Agogie van de Universiteit Gent en manager van het 
jeugdcentrum De Luwte in Slypskapelle, West-Vlaanderen.

• Alain Eraly, hoogleraar sociologie aan de ULB en de 
Solvay Brussels School. Auteur van: L'expression et la 
représentation. Une théorie sociale de la communication 
(2000), Le pouvoir enchaîné. Etre ministre en Belgique 
(2002) et Autorité et légitimité. Le sens du collectif (2015)..

• Didier Reynaert, doctor in de Pedagogische 
Wetenschappen aan de Universiteit Gent en hoogleraar 

Onderzoekscomité 
Samenstelling

Maatschappelijk Werk aan de Universiteit Gent, lid van de 
onderzoeksgroep "Maatschappelijk Werk en Mensenrechten". 
Gasthoogleraar aan de Universiteit van Arnhem en Nijmegen 
(Nederland).

• Jean-Pierre Lebrun, psychiater en psychoanalyticus. Voormalig 
voorzitter van de Freudiaanse Vereniging van België en van de 
Internationale Lacaniaanse Vereniging (ILV). Auteur van talrijke 
boeken waaronder : Un monde sans limite (1997) en Une parole 
pour grandir (2017). Directeur van drie collecties bij Erès Editions: 
Humus, Psychoanalyse en Schrijven, en Singulier-pluriel.

• Olivier Servais, gewoon hoogleraar antropologie, decaan van de 
faculteit economische, sociale en politieke wetenschappen en 
communicatie, UCLouvain.

• Beno Schraepen, hoogleraar orthopedagogiek aan de 
Hogeschool Artesis Plantijn te Antwerpen, specialist in 
integratievraagstukken voor mensen met een handicap.

• Catherine Laviolette, doctor in de politieke en sociale 
wetenschappen (UCL), auteur van het IWEPS-rapport "Jeunes 
précaires dans l'impasse, résignation et débrouille en situation de 
pauvreté" (2016).

• Céline Tignol, dokter in de filosofie (UCL), projectleider bij het 
Centre de Ressources et d'Appui pour la prévention des extrémis 
et des radicalismes violents (CREA).

• Pierre-Etienne Vandamme, postdoctoraal onderzoeker aan de 
UCL en de KUL, FNRS-onderzoeker aan de ULB.

Steuncomité
Samenstelling

• Jean Drèze, ontwikkelingseconoom en gastprofessor aan de 
universiteit van Ranchi. Hij leverde talrijke bijdragen aan de 
ontwikkelingseconomie en het overheidsbeleid, in het bijzonder 
in India. Tot zijn recente werken behoren: "An Uncertain Glory: 
India and Its Contradictions" (samen met Amartya Sen) en 
"Sense and Solidarity: Jholawala Economics for Everyone". Jean 
Drèze is ook actief betrokken bij diverse campagnes voor de 
bevordering van de economische en sociale rechten.

• Eric De Keuleneer, afgevaardigd bestuurder van de 
Universitaire Stichting en voorzitter van het Koninklijk Belgisch 
Filmarchief. Hij bekleedde diverse posities bij banken in België 
en Luxemburg en leidde het Centraal Bureau voor Hypothecair 
Krediet, een openbare kredietinstelling van de Belgische staat. 
Hij doceerde ook in verschillende programma’s van de Solvay 
Brussels School of Economics van de Vrije Universiteit Brussel 
en in Vietnam met betrekking tot bankzaken, bestuur en 
economische regulering waarover hij ook diverse boeken en 
artikelen publiceerde. Hij neemt sinds de jaren ‘90 ook deel aan 
publieke debatten.

• Étienne de Callataÿ, econoom.

• François Ost, jurist, filosoof, emeritus hoogleraar aan de 
Université Saint-Louis (Brussel) en erehoogleraar aan de 
Université de Genève. Oud-vicerector van de Université Saint-
Louis (Brussel), lid van de Koninklijke Academie van België 
en stichtend voorzitter van de Europese Academie voor 
Rechtstheorie. Hij publiceerde een twintigtal werken rond 
rechtstheorie en rechtsfilosofie. François Ost is ook voorzitter 
van de Stichting voor Toekomstige Generaties en auteur van 
verschillende toneelstukken. 

• Piet Colruyt, sociaal ondernemer en impactinvesteerder, 
oprichter van Impact Capital en Impact House.

• David Van Reybrouck, cultuurhistoricus, toneelschrijver, schrijver 
en invloedrijk spreker in het publieke debat; auteur van "Missie" 
(2011), "Congo. A History" (2012), "Against the Elections" (2014) en 
"La paix, ça s'apprend!" (2016), geschreven in samenwerking met 
Thomas d'Ansembourg. Hij is winnaar van talrijke internationale 
prijzen en is tevens de initiatiefnemer van de G-1000 burgertop.

• Marc Lambotte, gedelegeerd bestuurder van Agoria, de federatie 
van de technologische industrie. Met 1750 ondernemingen die 
samen 300.000 werknemers vertegenwoordigen, is Agoria de 
grootste Belgische werkgeversorganisatie. 

• Philippe Van Parijs, filosoof en econoom, stichter van de 
Hoover-leerstoel voor economische en sociale ethiek aan de 
UCL.  Professor emeritus aan de UCL, KUL, Oxford en Harvard. 
Co-coördinator van de Pavia-groep, het Re-bel-initiatief en het 
Marnix-plan.  

• Thomas d'Ansembourg, psychotherapeut en docent, sinds lange 
tijd betrokken bij de hulp aan jongeren in moeilijkheden. Auteur 
van "Cessez d'être gentil, soyez vrai" (2001), "Du je au nous - 
l'intériorité citoyenne: le meilleur de soi au service de tous" (2008) 
en, als co-auteur met David Van Reybrouck, "La paix ça s'apprend!  
Guérir de la violence et du terrorisme" (2016). 

• Caroline Pauwels, rector van de VUB (Vrije Universiteit Brussel)
• Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent (UGent)
• Vincent Blondel, rector van de UCLouvain
• Pierre Jadoul, rector van de Université Saint-Louis – Brussel
• Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen (UA)
• Luc De Schepper, rector van de Universiteit Hasselt (UHasselt)
• Philippe Dubois, rector van de Universiteit van Bergen 
• Naji Habra, rector van de Universiteit van Namen 
• Pierre Wolper, rector van de Universiteit van Luik 
• Philippe van Meerbeeck, psychiater en psychoanalyticus voor 

adolescenten en jonge volwassenen. Auteur van Ainsi soient-ils ! A 
l'école de l'adolescence (2012) en van Les jeunes dans l'apocalypse. 
Pour quelles idées mourir aujourd’hui? (2017).

• Alain Deneef, bedrijfsleider. Voormalig vice-voorzitter van 
Belgacom en voormalig voorzitter van de NMBS. Op heden 
consultant Strategie en Public Affairs bij P&V Consulting Group en 
voorzitter van Brussels Studies Institute, Aula Magna, European 
Quarter Fund, EQuAMA, Repères, Fondation Carmeuse, Jubel...   

• Jean Paul Van Bendegem, filosoof, wiskundige en hoogleraar aan 
de Vrije Universiteit Brussel.

• Frank De Winne, directeur van het Europees Astronautencentrum 
- Europees Ruimteagentschap (ESA).

• Patrick Loobuyck, hoogleraar moraalfilosofie en politieke 
filosofie aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Auteur van 
“Samenleven met gezond verstand” (2017) en vaste medewerker 
van De Morgen. 

• Bea Cantillon, hoogleraar sociologie en directeur van het 
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit 
Antwerpen. Secretaris-generaal van de Stichting voor 

internationale studies inzake sociale zekerheid en lid van de 
Hoge Raad voor werkgelegenheid.  President van 11.11.11.

• Wouter Torfs, CEO van de Schoenen Torfs winkelketen en 
visionair in people management. In 2018 voor het 5de jaar op 
rij verkozen tot "Beste werkgever van België" in de categorie 
"Bedrijven met meer dan 500 werknemers" door de Vlerick 
Business School.

• Bernard Boon-Falleur, bedrijfsleider, voorzitter van de 
Stichting SOS Jeugd en voorzitter van de werkgroep Pact 
van Uitmuntendheid, belast met de strijd tegen schooluitval. 
Voormalig voorzitter van Flagey. 

• Roland Vaxelaire, bedrijfsleider en directeur van Responsibility 
Management, een adviesbureau voor duurzaamheidsstrategie. 
Voormalig Directeur Kwaliteit, Verantwoordelijkheid en Risico's 
bij Carrefour. 

• Rik Pinxten, hoogleraar antropologie en directeur van het 
Centrum voor Communicatie en Interculturele Interactie aan 
de Universiteit Gent. Auteur van Do-It-Yourself Democracy 
(2009) en People.  An introduction to cultural anthropology 
(2009). 

• Pierre Galand, voorzitter van verenigingen: Centre d'Action 
Laïque, Europese Humanistische Federatie, Vereniging van de 
Verenigde Naties, Wereldorganisatie tegen foltering - Europa...

• Bernard Devos, algemeen afgevaardigde voor de rechten van 
het kind van de Franse Gemeenschap.

• Pie Tshibanda, psycholoog; artiest en schrijver. Auteur van "Un 
fou noir au pays des blancs", "Ces enfants qui n'ont envie de 
rien", "Je ne suis pas sorcier ! » 

• Frank Deboosere, meteoroloog. Presenteert het weerbericht 
op de VRT sinds 1987. Auteur van Weer en milieu (1996), Reis 
door het heelal (2008), Meer weer (2009), Kijk omhoog! (2015), 
En de zon fietst door de hemel (2018). 

• Salvatore Curaba, eondernemer. Stichter en CEO van het 
IT-bedrijf EASI, in 2018 voor de vierde keer op rij verkozen tot 
"Beste werkgever van België" in de categorie "bedrijven met 
minder dan 500 werknemers" door de Vlerick Business School. 
In een ander leven, was Salvatore Curaba een profvoetballer.  

• Gert Peersman, econoom en hoogleraar aan de Universiteit 
Gent. Hij is ook voormalig lid van de Hoge Raad van Financiën. 
Hij is consultant geweest voor centrale banken als de Europese 
Centrale Bank en de Bank of England. Columnist voor De 
Standaard. Verschijnt regelmatig in de media als commentator 
bij economisch nieuws. 

• Magaly Rodriquez Garcia, hoogleraar hedendaagse 
geschiedenis aan de KU Leuven, directeur van de 
onderzoeksgroep "Moderniteit en samenleving, 1800-2000", 
gespecialiseerd in de geschiedenis van prostitutie, subalterne 
groepen, de wereldwijde geschiedenis van arbeiders en sociaal 
management binnen  internationale organisaties.

• Herman De Dijn, professor emeritus wijsbegeerte 
aan het Hoger Instituut Wijsbegeerte en erevicerector 
Menswetenschappen aan de KU Leuven. 

• Adélaïde Charlier, coördinator (FR) van de Youth for Climate 
-beweging.

• Anuna De Wever, coördinator (NL) van de Youth for Climate-
beweging. 

• Ignaas Devisch, hoogleraar filosofie en ethiek (UGent) en CEO 
van Itinera
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WERKINGSVERSLAG

DE SAMENLEVINGSDIENST
VOORSTELLING VAN HET PROGRAMMA

20

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
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.

Het operationele programma van het Platform is in de drie Gewesten identiek. Het is 
het bevestigde resultaat van een voortdurende evaluatie en verbetering gedurende 
de laatste 10 jaar op basis ervaringen. Het programma is "algemeen", d.w.z. dat het 
overeenkomt met de wijze waarop de overheidsdienst in het algemeen is georganiseerd 
in de landen waar het is geïnstitutionaliseerd: een meervoudig systeem dat is gebaseerd 
op het koppelen van een jongere aan een gastorganisatie. Het heeft ook een "universele" 
roeping in die zin dat het de deelname van alle jongeren en alle gastorganisaties uit 
de niet-commerciële sector mogelijk maakt en door het feit dat het een harmonieus 
evenwicht vormt tussen de collectieve en de individuele dimensie.

De geleidelijke erkenning en valorisatie 
van het engagement van de jongere, via 
de symboliek van de plaatsen (rituelen) 
die de overgangen markeren (eerste 
week van integratie op locatie, opstel-
ling van een gemeenschappelijk charter, 
slotceremonie in het federale parle-
ment, enz. ) is een belangrijke dimensie 
van het pedagogisch project.

• De Samenlevingsdienst wordt georganiseerd in 
groepen van +/- 25 jongeren uit alle lagen van 
de bevolking, begeleid door twee teamleiders 
(steeds een combinatie van volgende 
kenmerken: een man, een vrouw; één senior, 
één junior)

• De teamleiders verzorgen het merendeel van de 
opleidingen (groepsdynamica, oriëntatiemodule, 
burgerschapsvorming, politieke bijeenkomst, 
enz.) en organiseren andere met medewerking 
van externe partners (EHBO-brevet, geweldloze 
communicatie, invaliditeit enz.).

• Een verantwoordelijke voor de individuele 
follow-up, gespecialiseerd in psychosociale 
steun, zorgt voor de follow-up van jongeren die 
kampen met kwetsbaarheden of moeilijkheden 
tijdens hun ontwikkeling. Deze helpt de jongeren 
ook om hun professionele projecten te definiëren 
aan het einde van de Samenlevingsdienst

• De samenlevingsdienst begint met een 
integratieweek (4 dagen in accommodatie, 
inclusief een gemeenschappelijke missie) en 
eindigt met twee dagen terugblik en evaluatie 
(ook in accommodatie). 

• Een plechtigheid in het federale parlement 
ter afsluiting van de Samenlevingsdienst, 
waarbij de jongeren uit handen van politieke 
figuren (parlementsleden, ministers, 
vertegenwoordigers, enz.) een certificaat van 
deelname ontvangen.

In dit veilige kader van experimenten 
en ontwikkeling leert de jongere in de 
Samenlevingsdienst zichzelf beter kennen, 
beter met anderen om te gaan en de basis van 
zijn levensproject te bepalen (emancipatie, 
empowerment). De Samenlevingsdienst is 
voor hem de basis van de verwerving van 
transversale vaardigheden die bijdragen tot 
zijn persoonlijke ontwikkeling. De afwisseling 
van concrete opdrachten die verankerd zijn in 
een "professionele" omgeving en periodes van 
terugblikken in de opleiding (ontwikkeling 
van reflexiviteit over de beleefde ervaringen) 
draagt op doeltreffende wijze bij tot de 
empowerment en de activering van de 
jongere. Zij laten hun levensproject rijpen 
zonder sociale of familiale druk en komen 
beter te weten wat echt bij hen past. (Her)
verbonden met zichzelf en zijn diepste 
aspiraties, weet hij beter welke plaats hij in de 
maatschappij wenst in te nemen. 

HET KADER



DE PROJECTEN

BIJSTAND AAN PERSONEN

Ouderen, tehuizen, dagverblijven, zorgcentra, 
ziekenhuizen, enz. 

Migratie, niet begeleide minderjarige vluchte-
lingen, opvangcentra, enz. 

Armoede, solidaire restaurants, tweede-
handswinkels, opvang, enz.

Gehandicapten, gespecialiseerde centra, 
scholen, enz.

TOEGANG TOT CULTUUR EN ONDERWIJS

Cultuur
Culturele centra, jeugdhuizen, theaters, 

cultuurpunten, audiovisuele collectieven, enz.

Onderwijs
Huiswerkscholen, kleuterscholen en lagere 

scholen, alfabetisering, musea voor kinderen, 
enz.

MILIEU

Duurzame ontwikkeling, ecologisch 
bewustzijn, circulaire economie, enz. 

 Natuurreservaten, stadsmoestuinen, 
educatieve boerderijen, eco-

burgerschapsprojecten, botanische tuinen, 
projecten voor hernieuwbare energie, enz. 

EDUCATIE DOOR SPORT

Verenigingen, federaties of sportclubs 
die jongeren in moeilijkheden helpen 

om hun leven weer op de rails te krijgen 
in emancipatoire trajecten via het beoe-

fenen van sport.

In een intrinsiek modern perspectief van persoonlijke emancipatie, kiest de jongere zijn of haar 
missie uit een veelheid van projecten. Naast de mogelijkheid om zelf een onderwerp te kiezen, 
vinden wij het ook belangrijk de jongere te helpen zijn comfortzones en zijn zekerheden te verlaten, 
door hem gedurende 10% van zijn tijd (d.w.z. een tiental dagen) een aanvullende opdracht op te 
leggen, namelijk een opdracht die moet worden uitgevoerd in een andere sector dan die welke 
hij spontaan heeft gekozen. De jongere kan ook de precieze plaats van de aanvullende missie 
kiezen, die hij zal moeten uitvoeren in een andere sector dan die van zijn hoofdmissie. De logica is 
als volgt: naast zelfontplooiing heeft de Samenlevingsdienst de functie zich open te stellen voor 
anderen, voor sociale, milieu- en maatschappelijke realiteiten. 

In dezelfde logica denken wij dat het in de Belgische context opportuun is om de twee andere 
taalgemeenschappen te gaan ontmoeten, en daarom stellen wij, in de mate van het mogelijke, ook 
gemeenschapsuitwisselingsmissies voor gedurende 10% van de tijd van de Samenlevingsdienst. 
Concreet zal een Nederlandstalige jongere zich bijvoorbeeld gedurende tien dagen onderdompelen 
in een Franstalige of Duitstalige organisatie, of deelnemen aan een gezamenlijke missie van twee 
weken met jongeren uit de twee andere Gemeenschappen van het land.

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 PEDAGOGISCHE APPARAAT

De opleidingsmodules vertegenwoordigen 20% van de tijd van de Samenlevingsdienst. De 
opleiding is een "proces" dat doorheen de volledige periode loopt en vele andere momenten 
en dynamieken omvat dan de momenten van training in de strikte zin van het woord. Dit 
opleidingsproces van de jongvolwassene omvat een persoonlijke begeleiding van elke jongere, 
alsook een mentorschap tijdens de missie. Dit pedagogisch onderdeel is van essentieel belang om 
gelijke toegangskansen tot de Samenlevingsdienst te garanderen en om jongeren die het spoor 
bijster zijn, die de school vroegtijdig hebben verlaten of die zelfs volledig uit de maatschappij 
verbannen werden, de mogelijkheid te bieden aan het programma deel te nemen en hun leven 
weer op te bouwen en het tot een succesfactor te maken.

Het opleidingsprogramma is onderverdeeld in 5 gebieden 

1. Burgerschaps- (of civiele) opleiding: sommige zijn verplicht (geweldloze en interpersoonlijke 
communicatie, democratische waarden en instellingen, eerste-hulpcertificaat van het Europese 
Rode Kruis, interculturaliteit, milieukwesties), andere zijn à la carte (intergenerationeel, 
handicaps, Noord/Zuid-betrekkingen, Europees burgerschap, media-educatie, collectieve 
intelligentie, mindfulness, sociaal ondernemerschap, genderkwesties, enz.) 

2. Collectieve missies: dit zijn acties op het terrein die door een of meer groepen jongeren 
in de Samenlevingsdienst worden uitgevoerd en waarbij groepsdynamiek, broederschap, 
wederzijdse hulp en solidaire samenwerking tussen leeftijdgenoten of met begunstigden 
worden aangemoedigd. Deze collectieve missies kunnen in alle sectoren worden uitgevoerd: 
helpen bij de verhuizing van een rusthuis, het planten van heggen in een natuurreservaat, een 
petanquetoernooi met blinden, het opzetten van de infrastructuur voor een festival, enz. 

3. Uitwisselingsmomenten: een echt specifiek kenmerk van de Samenlevingsdienst, de 
uitwisselingstijd tussen leeftijdsgenoten draagt aanzienlijk bij tot de samenhang van de groep 
en vooral tot de erkenning van elk individu in deze groep. De jongeren vertellen hun ervaringen, 
moeilijkheden en successen tijdens geformaliseerde uitwisselingssessies in aanwezigheid 
van een begeleider. Gezien de verscheidenheid van de missies, de profielen van de jongeren 
en de ervaringen, vormen deze momenten onvervangbare kansen voor introspectie en het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen, met name door de goedkeurende blik van de leeftijdsgenoten.

4. Tijd voor rijping en oriëntatie: In alle landen waar programma's voor een Samenlevingsdienst 
zijn geëvalueerd, hebben studies aangetoond dat de rijping van de jongere, d.w.z. het vermogen 
om de existentiële en professionele horizon die men voor zichzelf heeft vastgesteld duidelijker 
af te bakenen, het eerste effect van dit soort programma's is. In dit perspectief, beogen deze 
vormingen dit rijpingsproces te versterken: bij de start van een Samenlevingsdienst zijn er 
modules over zelfkennis; halverwege zijn er modules over zelfkennis in de groep en aan het 
eind van de Samenlevingsdienst modules die gericht zijn op de plaats die de jongere in de 
maatschappij gaat/wil innemen. Met andere woorden, (voor)oriënterend werk dat zinvol is, 
verankerd op een belichaamde ervaring die de jongere heeft gekozen en beleefd in afwezigheid 
van sociale druk of normatieve evaluatie. 

5. Evaluatiemoment: halverwege en aan het eind van de Samenlevingsdienst: zelfevaluatie, co-
evaluatie, kruis-evaluatie, tussen jongeren, begeleiders en educatief team van het Platform om 
het apparaat voortdurend te verbeteren.
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DE JONGEREN
KENMERKEN VAN HET PUBLIEK EN IMPACT
VAN DE SAMENLEVINGSDIENST 

deden een 
Samenlevingsdienst in 2021

jongeren565

Kenmerken van ons doelpubliek 

De Samenlevingsdienst is per definitie universeel in die zin dat het zich richt tot alle jongeren van 18 tot 
25 jaar, zonder uitzondering. Ongeacht hun sociale afkomst, hun studieniveau, hun opleidingsniveau 
of hun ervaring, kunnen alle jongeren die aan dit ene leeftijdscriterium voldoen, aan het programma 
deelnemen en de missie of missies van hun keuze uitvoeren. 

Uit onze ervaring blijkt dat de heterogeniteit van de jongerenprofielen niet alleen het samenleven 
bevordert, maar ook bijdraagt tot de motivatie en de re-integratie van de jongeren door een "peer 
education"-effect. Sinds enkele jaren denken wij na over een methode om deze rijkdom aan diversiteit 
binnen de groepen jongeren in de Samenlevingsdienst te waarborgen. Los van elke logica van "selectie" 
hebben wij een aantal criteria vastgesteld om de ideale groepen van jongeren in de samenlevingsdienst 
evenwichtig te modelleren in termen van gender, opleidingsniveau, socio-culturele herkomst, ...

Impact van de Samenlevingsdienst op jongeren 

Tal van studies hebben bevestigd dat de Samenlevingsdienst een multidimensionale impact heeft op 
jongeren en hun trajecten. Dit “stukje van het leven” helpt hen om zich in te zetten voor de gemeenschap, 
zich nuttig te voelen, vertrouwen in zichzelf en anderen terug te vinden, hun studies te hervatten, hun 
toekomstplannen vorm te geven en een baan te vinden. Het helpt hen kortom om betekenis te geven 
aan hun leven en zich verder te ontplooien binnen de samenleving.
 
Onze statistieken bevestigen de positieve invloed die de Samenlevingsdienst heeft op de verdere 
ontwikkeling van de jongeren. Van de jongeren die deelnamen aan onze enquête over hun situatie zes 
maanden na de beëindiging van de Samenlevingsdienst:

• verklaarde 41 % dat ze een opleiding volgden van diverse types: diploma secundair onderwijs, 
universitair, alternerend leren en werken, beroepsopleiding ...

• 29 % verklaarde een officiële betrekking te hebben
• 24 % verklaarde op zoek te zijn naar werk of een opleiding
• 4 % verklaarde aan de slag te zijn als vrijwilliger 
• 2 % verklaarde arbeidsongeschikt te zijn

• 74 % van de jongeren die Samenlevingsdienst deden, had hun baan weer opgenomen, 
schreef zich zes maanden na hun Samenlevingsdienst in voor een opleiding of engageerde 
zich actief voor projecten. Dit effect (en niet het voorwerp!) van de Samenlevingsdienst met 
betrekking tot activering en socio-professionele integratie is des te opmerkelijker omdat het 
huidige doelpubliek van de Samenlevingsdienst voornamelijk bestaat uit NEET's, Jongeren 
zonder Onderwijs, Werk of Scholing.

Van diegenen die antwoordden op de enquête “zes maanden na hun Samenlevingsdienst” gaf 
60 % aan tevreden te zijn over hun ervaring en 36 % gaf aan vrij tevreden te zijn. Dit komt neer 
op een globale tevredenheid van 96 %.

74% van de jongeren kwam er zes maanden na de beëindiging 
van de Samenlevingsdienst positief uit 

96% van de jongeren gaf aan "tevreden" tot "heel tevreden" 
te zijn over hun Samenlevingsdienst

StudieniveauGender

Nationaliteit

Belgisch (87%)
EU (6%)
Buiten EU (7%)

Status

F (53%)
M (47%)

Leeftijd

18 jaar      19 jaar       20 jaar     21 jaar      22 jaar       23 jaar      24 jaar      25 jaar

CESS (Diploma van het secundair onderwijs) 58 %

Bachelor 12%

Master 6%

Volledige werkzoekende met een uitkering 12%

Onbezoldigde werkzoekende 11%

Werkzoekende in beroepsinlevingsstage 40%

Student 21%

Zonder statuut 14%

Werknemer 1%

Ontbrekende gegevens 1%

CE1D (Getuigschrift van de eerste graad) 3%

CEB (Getuigschrift basisonderwijs) 4%

Geen diploma 3%

Niet-herkend of onbekend 3%

CESDD (Getuigschrift van de tweede graad) 11%
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Toegang tot cultuur en onderwijs 21  %

Milieu 29%

Bijstand aan personen 40%

Ander 5%
Educatie door sport 5%

DE SAMENLEVINGSDIENST
OP HET TERREIN 

Meer dan 1000 
uiteenlopende missies

In 2021 deden 565 jongeren onder begeleiding van gemotiveerde multidisciplinaire 
teams Samenlevingsdienst. Dat is 27 % meer dan in 2020.   Dit komt neer op 33 
promoties van jongeren vanuit 5 antennes gevestigd in Brussel, Leuven, Namen, 
Charleroi en Luik.  Het aantal aan jongeren voorgestelde missies groeide met 28 %, 
waardoor het aanbod bijna 1.000 uiteenlopende missies telde waarbinnen jongeren zich 
dagelijks nuttig kunnen maken! Tegelijk werd het opleidingsaanbod ook professioneler 
door de deelname van talrijke nieuwe partners die de kwaliteit van het aan de jongeren 
aangeboden programma verbeteren. 

Grote dank gaat uit naar de teams, partners en de jongeren die allen getuigden van 
doorzettingsvermogen, van vrijgevigheid en solidariteit in hun missies, ook op de grote 
werven, zoals die van de overstromingen van 2021 die ons zo hebben getekend.  

De onthaalorganisaties (OO) vormen de hoeksteen van het project van de 
Samenlevingsdienst (SD). Zonder missie voor de jongere is er immers geen sprake van een 
SD. De onthaalorganisaties worden gevormd volgens een actieplan dat voor elke regio wordt 
uitgewerkt en aangepast aan de noden van de jongeren die naar de SD vloeien. Kandidaat-
onthaalorganisaties worden telkens benaderd door  partnerschapverantwoordelijken 
die ons project en onze waarden toelichten. Of ze jongeren kunnen onthalen hangt 
af van hun bereidheid om de fundamentele waarden te onderschrijven (lid worden) 
en hun engagement tot naleving van het in een partnerovereenkomst geformuleerd 
onthaalkader voor een jongere bij de Samenlevingsdienst. Dankzij de noeste arbeid en 
inzet van de partnerschapverantwoordelijken en onze pedagogische teams die zorgden 
voor een constructieve relatie met de mentoren en de projectverantwoordelijken 
hadden we in 2021 over het hele land 948 missies (+ 28 %) lopen, met 1249 beschikbare 
plaatsen voor jongeren.

IN BELGIE
PROGRAMMA, MISSIES EN PARTNERS

Soorten uitgevoerde missies

In 2021 heeft 40 % van de jongeren zijn hoofdopdracht vervuld binnen het 
domein van de hulpverlening aan mensen (migranten, bejaarden, kwetsbare 
mensen, enz.). 29 % was actief in de milieubescherming (kinderboerderijen, 
coöperatieven, dierenzorg enz.) en 21 % in de cultuur- en onderwijssector 
(jeugdhuizen, theaters, bijlescentra, scholen, enz.). 5 % engageerde zich in de 
sportsector (sector in ontwikkeling, in het bijzonder naar aanleiding van een 
partnerschap met de Adeps).

De verdeling over de verschillende soorten missies blijft nagenoeg dezelfde als in 2020. 
Cultuur wint wel enkele procenten, wat wellicht te maken heeft met de geleidelijke 
heropening van bepaalde culturele instellingen die hun activiteiten moesten onderbreken 
als gevolg van de coronacrisis.
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Solidariteit met de slachtoffers van de overstromingen
De voorbije zomer werd Wallonië zwaar getroffen door noodweer. Verschillende 
overstromingen brachten verwoestingen aan in valleien en heel wat inwoners die aan de 
oevers woonden verloren hun woning of hadden aanzienlijke schade aan hun woning.

Solidariteitsacties werden snel opgezet binnen verschillende antennes van het platform. Er 
werd een oproep gedaan bij de jongeren van de Samenlevingsdienst, maar ook bij jongeren 
die in de voorbije maanden of jaren hun Samenlevingsdienst hadden vervuld. De teams 
waren nog bereikbaar. Er werd ook een oproep gedaan bij al onze partners. Zo konden we de 
behoeften in kaart brengen en daar gaan helpen waar we het verschil konden maken.

Een maand lang zette een honderdtal jongeren bij de Samenlevingsdienst zich in op 21 werven 
met duidelijk gedefinieerde noodactiviteiten: ruimen van modder, schoonmaken van kelders 
en woningen, triëren van giften, verdelen van maaltijden ...

JONGEREN TEN DIENSTE VAN DE CRISIS

Françoise Kolen voor het team van het Cultureel Centrum Waals-Brabant:

“Uit naam van het hele team van het Cultureel Centrum Waals-Brabant willen wij 
jullie hartelijk bedanken voor jullie steun vrijdag jongstleden. Dankzij jullie hebben 
we heel wat puin en modder kunnen ruimen, kunnen schoonmaken en opruimen. Nu 
kunnen we hier in alle rust verblijven. ”

Solidariteitswerf met het Cultureel Centrum van Waals-Brabant, 2021
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http://workshops.service-citoyen.samenlevingsdienst.pagedemo.co/

Een honderdtal vandaag, ... duizenden in de toekomst?
Zich vrijwillig engageren en inzetten voor de gemeenschap staan centraal bij de Samenlevingsdienst. 
Vandaag waren er een honderdtal jongeren terwijl de nood enorm groot blijft. Morgen zouden het er 
zoals in onze buurlanden duizenden of zelfs tienduizenden kunnen zijn als er in België een statuut 
zou worden gedefinieerd, waarmee de Samenlevingsdienst een wettelijk erkend kader zou krijgen. 
Zo'n enorme toename van het aantal jongeren bij de Samenlevingsdienst zou een enorme toename 
betekenen van de gunstige impact van hun acties ten dienste van de gemeenschap. Er zouden 
duurzame partnerschappen kunnen worden gesloten met de Civiele Bescherming, de brandweer, het 
Rode Kruis, de milieubescherming ...
Meer nog, er zou zelfs een netwerk van veteranen van de Samenlevingsdienst met een “korps” kunnen 
worden gevormd ten dienste van de gemeenschap; een heuse solidaire civiele macht die wordt 
voortgestuwd door het engagement van de jongeren en die ingezet kan worden in crisissituaties en 
voor alle zaken van gemeenschappelijk belang.

De jongeren bij de Samenlevingsdienst die uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië kwamen om de 
gedupeerden van de overstromingen (wijk Kinkempois in Luik, Rochefort, Verviers, Rendeux, Court-
Saint-Etienne …) te helpen, maakten indruk met hun inzet en engagement. Sommigen reisden 4 
uur lang om op hun bestemming te geraken. Ze staken niet alleen de handen uit de mouwen, maar 
brachten ook troost en een luisterend oor voor sommigen, vaak erg oude mensen die erg aangedaan 
waren door de gebeurtenissen.

Vandaag, na de fase van de noodhulp, moet er nog altijd veel worden gedaan. Er werden nieuwe 
meerjarige steunprojecten opgezet. Zo werd er bijvoorbeeld een nieuwe missie binnen het Rode Kruis 
opgericht om hulp te verlenen bij het verdelen van maaltijden. De jongeren bij de Samenlevingsdienst 
zullen zich blijven engageren binnen Contrats Rivière om te helpen met het saneren van de waterlopen 
tijdens hun 6 maanden Samenlevingsdienst. 

Eerste editie van “à la carte-opleidingen”
Op 20 en 21 mei 2021 werden de eerste interregionale “à la carte”-opleidingen van het Platform 
georganiseerd. Het doel was drieledig: (1) jongeren de ruimte geven om meer verantwoordelijkheid 
op te nemen door hen deel te laten nemen aan een opleiding naar keuze, (2) een interregionale 
ontmoetingsplek voorstellen voor alle jongeren bij de Samenlevingsdienst en (3) samenwerking 
tussen de verschillende antennes van de Samenlevingsdienst bevorderen. 140 Franstalige en 
Nederlandstalige jongeren samenbrengen verdeeld over dertien opleidingen naar keuze in heel 
België was een heuse uitdaging die met succes werd aangegaan door de teams van het Platform! 

NIEUWIGHEDEN MET BETREKKING TOT HET  
OPLEIDINGSPROGRAMMA

Solidariteitswerf van Kinkempois, 2021

http://workshops.service-citoyen.samenlevingsdienst.pagedemo.co
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School zonder Racisme

School zonder Racisme is dé partner voor organisaties die aan de slag willen met diversiteit. Ze 
ondersteunen groepen in het omgaan met diversiteit en het reageren op racistische en discriminerende 
uitspraken. Tijdens hun workshops dagen ze deelnemers op een interactieve manier uit, laten hen 
reflecteren en een eigen mening vormen. Ook de jongeren van de Samenlevingsdienst werden 
geconfronteerd met hun eigen (voor)oordelen en stonden stil bij voorrechten en gelijke kansen.

Uitbesteding van verplichte opleidingen

Vanuit de bekommernis om zijn praktijken te optimaliseren voor de opvang van een 
toenemend aantal jongeren bij de Samenlevingsdienst startte het Platform in 2021 met 
het uitbesteden van de opleidingen voor de jongeren. Het doel? Een beroep doen op 
partners die hoofdzakelijk opleiding geven, zodat de wervingsverantwoordelijken die 
tot dusver de opleidingen gaven, meer tijd kunnen besteden aan het begeleiden en 
opvolgen van de jongeren. Terwijl de antennes in 2020 al een beroep hebben gedaan op 
een aantal opleidingsinstellingen, is het de bedoeling om partnerschappen voor de lange 
termijn te sluiten met actoren die alle opleidingsdata van onze agenda (of minstens alle 
data van een antenne) kunnen invullen.

Er zijn bestekken opgemaakt voor elke opleiding die deel uitmaakt van het “verplichte” 
opleidingsprogramma van de Samenlevingsdienst (dit wil zeggen, interpersoonlijke 
communicatie, interculturaliteit, democratie en ik, en ecoburgerschap, de basiscursus 
EHBO was al uitbesteed aan het Rode Kruis) en er werd in oktober 2021 al een 
aanbesteding uitgeschreven. 

De uitbesteding van de opleidingen, maar ook de nieuwe bepaling van de “à la carte-opleidingen” 
hebben ons de mogelijkheid gegeven om nog dit jaar samen te werken met nieuwe opleidingspartners. 
Met name:

D’Une Cime à l’Autre

Deze vzw biedt korte verblijven in de natuur aan als een vernieuwende vorm van educatieve bijstand. 
De break die een dergelijke actie genereert, moet jongeren toelaten om tijdelijk de problematische 
context van hun dagelijks leven achter zich te laten. Door deze “onderdompeling” in de natuur 
kunnen ze competenties ontdekken en nieuwe positieve ervaringen opdoen die belangrijk zijn voor 
de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Tijdens de “à la carte-opleidingen” van 
mei 2021 kreeg een twaalftal jongeren bij de Samenlevingsdienst de kans om dit te beleven. Een van 
de deelnemers schreef hierover het volgende op zijn evaluatieformulier:

DE NIEUWE OPLEIDINGSPARTNERS

“Een buitengewone diep emotionele en sensationele ervaring. Ik raad iedereen aan om 
die ervaring mee te maken en alle voordelen te halen uit deze ongelooflijke opleiding. De 
enige raad die ik kan geven is om deze opleiding te gebruiken als integratietraject, want 
de relaties tussen deelnemers ontstaan op een natuurlijke wijze en blijven in mijn geval 
erg sterk, zelfs na deze opleiding. Ik ben de Samenlevingsdienst en onze animator Simon 
erg dankbaar dat hij van die 3 dagen een onvergetelijke ervaring heeft gemaakt. ”

Een jongere die deelnam aan de à la carte-opleiding “Onderdompeling in de natuur”



40 41

BoerEnCompagnie

BoerEnCompagnie aan de Abdij van het Park in Leuven is een organisatie van een aantal 
geëngageerde landbouwers die hun maatschappelijke taak serieus nemen. Zij fungeerden 
in het verleden al als gastorganisatie voor een aantal jongeren. Maar zij stellen hun ervaring 
en expertise ook ter beschikking tijdens de opleidingen rond duurzaamheid en tonen aan 
dat een korteketenbenadering en landbouw met aandacht voor natuur, mens en dier 
mogelijk en noodzakelijk is.

Oxfam Solidariteit

Oxfam Solidariteit is niet alleen een gastorganisatie waar een groot aantal van onze jongeren 
als vrijwilliger aan de slag kunnen, het is ook de expert waarbij de Samenlevingsdienst kan 
aankloppen voor de vormingen over mondialisering en eerlijke handel. Tijdens de "à la 
carte" opleidingen kon dat in de gloednieuwe vestiging van Oxfam Wereldwinkels op de 
Anspachlaan in Brussel

Internationale Samenlevingsdienst (ISD)

Deze beweging, die in 2020 haar 100-jarig bestaan vierde, wil een vreedzame en 
interculturele samenleving bevorderen. Op 21 mei namen een twintigtal jongeren bij de 
Samenlevingsdienst deel aan “Sudestan”, een door de ISD geanimeerd rollenspel dat 
inzicht wil bieden omtrent de afhankelijkheidsrelatie tussen het Noorden en het Zuiden. De 
pitch? Minister worden van een Europees, Zuid-Amerikaans of Afrikaans land tussen 1945 
en nu, en dit land zo goed mogelijk proberen te ontwikkelen. Je zal beslissingen kunnen 
nemen binnen domeinen waarin je het kapitaal van jouw regering kunt besteden, om het 
lot van de bevolking te verbeteren en de economie te ontwikkelen.  Maar, ...internationale 
instellingen hebben ook inspraak over je beslissingen en de geopolitieke context kan roet 
in het eten gooien.

De opleiding “Democratie en ik” werd in 2021 vijf keer georganiseerd. Ze verliep 
grotendeels online omwille van de coronabeperkingen. Die beperkingen vergden flink 
wat aanpassingen van het kader en de pedagogische instrumenten. Een groot aantal 
verkozenen uit alle Belgische politieke partijen reageerde op onze oproep in 2021 om de 
jongeren bij de Samenlevingsdienst te ontmoeten en met hen te spreken.

170 deelnemers van de opleiding “Democratie en ik” vulden onze tevredenheidsenquête 
in. Daaruit bleek dat er een globale tevredenheid was van 71 %. Op het einde van de dag 

• verklaarde een derde van de jongeren het gevoel te hebben dat ze het Belgische 
politieke systeem nu beter begrijpen, een derde gaf aan het al te kennen, en het 
laatste derde bleef het onderwerp ingewikkeld vinden.

• 41 % van de jongeren verklaarde dat deze dag hun politieke perceptie positief heeft 
beïnvloed.

De opleiding over democratie van naderbij bekeken
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INDIVIDUELE BEGELEIDING VAN JONGEREN, 
EEN OVERZICHT VAN DE GEVALLEN IN 2021 

De impact van de gezondheidscrisis is aanzienlijk voor 18-25-jarigen. Wie een baan had, was die vaak 
kwijt, wie studeerde, kreeg te maken met onderbrekingen, en wie op het punt stond de arbeidsmarkt te 
betreden, moest zijn eerste stappen al meteen uitstellen.  

Deze maatschappelijke context maakt het voor wie nog een sociaal, professioneel en persoonlijk tracé 
moet uitstippelen, erg moeilijk om zicht te krijgen op de toekomst. Dit bemoeilijkt de ontwikkeling 
van een eigen identiteit en het uitbouwen van relaties met anderen (zelfontwikkeling door interactie 
met anderen). De levensloop, achtergrond en eigen middelen van de jongeren die we ontmoeten zijn 
uiteenlopend, waardoor er ook erg verscheiden behoeften zijn qua begeleiding.  Het is in termen van 
emancipatie, socialisering en zelfvertrouwen dan ook van fundamenteel belang om onze begeleiding te 
individualiseren en de eigenheid van elk individu te erkennen.

Over het algemeen zijn de meest courante vragen in het kader van individuele begeleiding:

• vragen om advies met betrekking tot een oriëntatie binnen de Samenlevingsdienst (uitvoering van 
project, opleiding, hervatten van studies, jobcoaching, solliciteren);

• vragen om hulp door behoefte aan erkenning, gebrek aan zelfvertrouwen, een slecht zelfbeeld, 
gebrek aan motivatie, angsten, onzekerheid, een gebrek aan assertiviteit, zich niet legitiem voelen ...

• zo nu en dan vragen omtrent rouwen;

• vragen om hulp bij administratieve verrichtingen (OCMW ...);

• oriëntaties naar specifieke ondersteuning (psychotherapie, coaching) rond specifieke problemen 
(geestelijke gezondheid, verslavingen, eetstoornissen, slaapproblemen).

• Genderidentiteit 

Steeds meer jongeren presenteren zichzelf als “transgender”.

Genderidentiteit lijkt voor de meesten van ons vanzelfsprekend. We weten het en onze omgeving (vaak 
zelfs voor we het zelf weten) kent ons biologisch gender, ons geslacht. Aan dit geslacht hangt echter een 
hele reeks van maatschappelijke ideeën vast over wat het betekent om een jongen of een meisje te zijn, 
wat evenzeer genderstereotypen zijn. Voor een aantal jongeren is die gelijkschakeling tussen geslacht en 
gender niet evident, en terwijl ze hun identiteit als jongen of meisje ten volle beleven, voelen ze dat dit niet 
overeenstemt met wat in de samenleving wordt gezien als een jongen of meisje. 

We komen jongeren tegen die vertellen dat ze heel wat te lijden hebben in het dagelijkse leven, gaande van 
onbegrip en gebrek aan erkenning van hun realiteit, tot spot, pesterijen en zelfs onrecht en discriminatie. 
Sommige jongeren komen er duidelijk voor uit transgender te zijn en een transitie te willen ondergaan 
(waarmee sommigen ook starten tijdens hun Samenlevingsdienst). 

Specifiek onder de jongerenprofielen die we dit jaar tegenkwamen:

• begaafdheid, idealisme en depressie:

Onder diegenen die we doorgaans “sterke profielen” noemen, vinden we overgediplomeerde jongeren, 
jongeren die zich als hooggevoelig definiëren en/of gediagnosticeerd zijn als “high potential”.

Een gemeenschappelijk kenmerk dat we bij deze jongeren aantreffen (zonder te stigmatiseren) is een 
overdreven idealisme dat rechtstreeks correleert met een veeleisende aard (ook ten aanzien van zichzelf). 
Een extreme scherpzinnigheid gekoppeld aan overgevoeligheid en een existentiële zoektocht naar zichzelf. 
Heel veel diepe persoonlijke vragen over zichzelf en over de zin van het leven.

Ze lijken in hun omgeving te capteren wat niet goed gaat, wat niet coherent en niet rechtvaardig is, en 
construeren zo voor zichzelf een bijzonder pessimistisch beeld van de wereld en uiteindelijk van zichzelf. 
Ze geven aan vaak teleurgesteld te zijn door hun omgeving, de wereld, de menselijke aard, hun leven (de 
indruk dat ze tijd verliezen of onvoldoende drive vinden voor verandering).  Ze zeggen gedestabiliseerd te zijn 
door de intensiteit van hun emoties, terwijl ze onophoudelijk inspanningen leveren om zich aan te passen en 
raken dus “sociaal uitgeput”. Velen voelen zich minder dan anderen en geven aan zich te gedragen als een 
sociale kameleon (duidelijk de indruk te hebben dat ze een rol spelen en dus doen alsof) om aan de norm te 
beantwoorden.  

Zo komen we jongeren tegen die hun innerlijke onrust compenseren door extravert gedrag, met humor en 
entertainment, terwijl ze af te rekenen hebben met slaapstoornissen, angst, vermoeidheid, woede ... 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753061/lang--fr/index.htm
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Toeleiding in Vlaanderen   

Om jongeren te bereiken rekent de Samenlevingsdienst ook op een netwerk van toeleiders. Daarom werden in 
het voorjaar 2021 520 nieuwe toeleiders persoonlijk aangeschreven in een mailcampagne om uit te leggen tot 
welke jongeren de Samenlevingsdienst zich richt, wat wij hen aanbieden en op welke manier wij met toeleiders 
samenwerken. 

• Het gaat hierbij om jongerentrajectbegeleiders van VDAB, OCMW medewerkers met een focus op 
jongeren, studietrajectbegeleiders van Vlaamse en Brusselse Hogescholen en universiteiten, toeleiders uit 
de jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg (JACC, CGG,…),… Maar ook toeleiders als bv. Arktos en Emino

• Deze toeleiders zijn verspreid over de 5 Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Deze campagne gebeurde in aanvulling op de reguliere communicatie die de jongerentrajectbegeleiders 
voeren naar het netwerk dat in de afgelopen jaren werd opgebouwd in de werkingsregio van onze projecten. 

• Een kleine 100 van de nieuw aangeschreven toeleiders werden vervolgens nog telefonisch of via videocall 
gecontacteerd om het aanbod en de samenwerking verder uit te diepen.

Men moet wel toegeven dat COVID een spelbreker was in 2021 .  Het was een moeilijk jaar om samen te werken 
met de CVO’s maar ook met VDAB en OCMW’s .. Alle lessen of infosessies gebeurde volledig online. Toeleiders 
hadden  het moeilijk om geschikte kandidaten te identificeren.  Maar de toekomst belooft beterschap: toeleiders 
als bv. Arktos en Emino keren terug naar hun reguliere werking en bieden de kans om ons aanbod bij hen aan 
geïnteresseerde jongeren voor te stellen. We onderzoeken of we dit in 2022 ook kunnen doen in CVO’s of 
grotere VDAB kantoren waar we jongeren kunnen samenbrengen.

Deze mobilisatie had succes en, ondanks COVID, aarzelden de jonge Vlamingen niet om mee te doen. Als 
bewijs, hier is Diana's getuigenis:

Voor mij was de Samenlevingsdienst een manier om dat zwarte gat na mijn studies goed op te 
vangen. Omdat het me wel echt de kans gaf om terug onder mensen te komen. Ik heb me nog nooit 
zo direct zo goed gevoeld bij een nieuwe groep mensen als bij de Samenlevingsdienst. Ik vond dat 
echt ongelooflijk. Hoeveel leuke nieuwe interessante mensen dat ik heb kunnen leren kennen. En 
daarnaast ook de kans om mijn talenten te ontwikkelen. Ik doe mijn Samenlevingsdienst nu bij AFS. Ik 
heb er veel verantwoordelijkheden bij. Het kan soms stresserend zijn maar aan de andere kant zie ik 
het ook als een kans om mijn vaardigheden te ontwikkelen.

Diana, 21 jaar, Leuven

• Leven of overleven ... Enkele bijzonder moeilijke situaties:

Sommige jongeren geven de wens te kennen dat ze willen emanciperen, maar er niet toe komen. Ze 
zien het feit dat ze zelfstandig willen worden en een verblijfplaats willen hebben als iets ingewikkelds. 
Ze zijn zich ervan bewust dat hun financiële situatie hen dat niet toelaat. Dat zorgt bij sommigen voor 
aardig wat frustraties, maar ook voor schuldgevoelens. In bepaalde gevallen zorgt deze “impasse” 
voor spanningen met naasten. Het gevoel om niet vooruit te komen en een last te zijn versterkt het 
gevoel van zelfverachting, werkt ontmoedigend en wekt een zeker wantrouwen op ten aanzien van 
hulpinstellingen en -structuren.

In een aantal gevallen wordt de situatie veel complexer wanneer de jongere (om diverse redenen) 
al “verzelfstandigd” is en met materiële problemen kampt. Sommigen met een bijzonder precair 
statuut hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat maakt het voortzetten van hun 
Samenlevingsdienst moeilijk en soms onmogelijk. De lastige keuze tussen zich engageren voor een 
nuttig project dat ontzettend veel bijbrengt qua persoonlijke ontwikkeling en in nood verkeren “om 
het hoofd boven water te houden” (en dus een baan te vinden) doet zich bij heel wat jongeren voor.

Heel wat jongeren beschouwen individuele begeleiding bij de Samenlevingsdienst als een bijzonder 
belangrijke pijler in hun traject. Het is een reële factor van verandering die op significante en 
complementaire wijze kan bijdragen tot het succes van hun project.  De aard van onze begeleiding 
moet zo goed mogelijk aansluiten bij de noden en verwachtingen van iedere jongere. Hij mag geenszins 
hierop anticiperen of ons kader overstijgen. Het vergt professionalisme, polyvalentie, volwassenheid, 
en het kunnen ter beschikking stellen van doeltreffende middelen en nauwkeurige en correcte 
informatie voor jongeren.

De begeleiding van die jongeren tijdens hun Samenlevingsdienst, hun integratie binnen een promotie 
(een peergroup) dwingt ons ertoe om vragen te stellen bij de eigen voorstelling van sociale normen, 
om de clichés van heteronormativiteit te ontmantelen en ons discours aan te passen om meer inclusief 
te zijn. Die vragen confronteren begeleiders ook met hun eigen gebrek aan kennis ter zake, en met de 
noodzaak om de inhoud van bepaalde opleidingen en het kader van bepaalde activiteiten eventueel aan 
te passen (bv. beschikbaarheid van een genderneutrale kamer tijdens het verblijf). Dit vereist dat men 
ook aandacht en respect moet hebben voor wat de jongere in de groep en op zijn missieplek wil delen ... 

WERKEN IN NETWERKEN OM JONGEREN TE MOBILISEREN

Op operationeel niveau werd er enorm veel werk verricht om jongeren met alle mogelijke achtergronden 
te bereiken. Er werden contacten gelegd met de diensten bevoegd voor de jeugd, inschakelingstrajecten, 
opleidingen, onderwijs, het beleid voor gehandicapten en sociale cohesie. Voorbeelden: de SIEP (Service 
d'Information sur les Etudes et les Professions), de AMO’s (Services d’actions en milieu ouvert), jeugdhuizen, 
de infor-jeunes, platforms voor socio-professionele integratie, de Instances Bassin Enseignement qualifiant-
Formation-Emploi, de gemeenten en de plannen voor sociale cohesie, het Rode Kruis, de scholen, OCMW’s, enz.
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Uitrol van de werving

Om te komen tot een goed netwerk en om reclame te maken, werd een nieuwe functie gecreëerd 
binnen elke antenne: de wervingsverantwoordelijke. Die is verantwoordelijk voor een versterking van de 
partnernetwerken en om de visibiliteit van de Samenlevingsdienst binnen de eigen provincie te vergroten.

Sinds juli 2021 hebben de wervingsverantwoordelijken zelfs kunnen rekenen op de hulp van jonge “ambassadeurs” 
om hen bij deze missie te steunen. De ambassadeurs zijn “voormalige” jongeren die Samenlevingsdienst 
deden als onderdeel van een bezoldigde stage en die willen getuigen en sensibiliseringsacties willen houden. 
Het zijn jongeren voor wie de Samenlevingsdienst een rijke en leerrijke menselijke ervaring was, die hebben 
bijgeleerd door het contact met de teams en tijdens de gemeenschappelijke opleidingen, die hun ervaring 
willen delen, die andere jongeren willen overtuigen en die willen getuigen om mee te werken aan de verdere 
ontwikkeling en uitbouw van de Samenlevingsdienst in België.

Concreet bestaat de missie van de Ambassadeurs erin om: 

• de kennis van de Samenlevingsdienst te verspreiden over het grondgebied van hun antenne, in hoofdzaak 
om nieuwe mensen te werven (en eventueel nieuwe onthaalorganisaties te vinden); 

• de stem van de jongeren te vertegenwoordigen tijdens diverse meetings (conferenties, vergaderingen, 
seminaries, bij belangrijke politici, journalisten, bedrijfsleiders ...).

Ik sloot mijn Samenlevingsdienst af in maart 2021 en ben ambassadeur sinds augustus 2021.  In 
het kader van deze functie kreeg ik de kans om op straat te flyeren, standen te bemannen en 
te animeren op feestelijke of informatieve evenementen (festivals, jobbeurzen, beurzen voor 
werkzoekenden, enz.).  Ik neem ook initiatief om ontmoetingen te regelen met hulporganisaties: 
jeugdhuizen, AMO’s, middelbare scholen, hulpdiensten, OCMW’s, enz. Tijdens deze ontmoetingen 
vertel ik over mijn ervaringen om een eerder theoretische presentatie van de Samenlevingsdienst 
te illustreren. Dat maakt de kennismaking met de Samenlevingsdienst veel concreter voor de 
personen die ik ontmoet. Ik waardeer het enorm dat ik tijdens informatiesessies mag getuigen 
bij jongeren. Ik mocht ook deelnemen aan bepaalde teamactiviteiten en ik mocht ze mee 
ondersteunen, en zelfs bepleiten (bij mentoren of politieke vertegenwoordigers). De lijst van 
activiteiten is niet beperkt. Mijn taak als ambassadeur evolueert voortdurend. Deze functie 
die meerdere en gevarieerde taken omvat, werd uitgewerkt samen met alle teams die de 
ambassadeurs ontvingen. 

Ik heb echt genoten van mijn Samenlevingsdienst. Het gaf me de kans om me te herpakken op 
een moment dat dit echt nodig was. Daarom haal ik er echt voldoening uit om dit project onder 
de aandacht te brengen. Het is ten slotte een echt plezier om te werken met een dynamisch en 
gedreven team waarvoor ik al tijdens mijn Samenlevingsdienst ontzettend veel bewondering had!

Bastien, Ambassadeur van het Platform voor de Samenlevingsdienst

Naast de komst van de ambassadeurs, wat een werkelijke meerwaarde is, zowel voor de infosessies bij 
professionals als bij jongeren, werd de werving in 2021 geleidelijk gestructureerd.  Er zijn ook heel wat meer 
gelegenheden om te communiceren over de Samenlevingsdienst, zowel in de jeugdsector, de jeugdbijstand, 
het onderwijs, als in de sector van de socio-professionele integratie.

De presentaties en animaties in de zesde klassen zijn gezellige momenten waarop het publiek kennis kan 
maken met het project, waarvan het vaak nog nooit heeft gehoord en dat publiek heeft nog ongeveer 8 jaar 
de tijd om het te voltooien. We hebben ook kunnen profiteren van de organisatie in bepaalde scholen van 
speciale oriëntatiedagen of -weken.  

De hogescholen en universiteiten, en in het bijzonder hun diensten voor hulpverlening aan studenten zijn 
eveneens waardevolle partners. Verschillende informatiesessies motiveerden dit publiek van professionals 
om regelmatig een nieuwe oriëntatie voor te stellen aan studenten die tijdens het jaar hun studie onderbreken. 
Dankzij onze regelmatige aanwezigheid op de campussen hebben we meer visibiliteit bij toekomstige 
afgestudeerden.

In 2021 werd de samenwerking uitgebreid met de actoren uit de sector van de socio-professionele integratie. 
Het Beroepenpunt, een belangrijke speler van beroepsoriëntatie in volle ontwikkeling, geeft steeds meer 
visibiliteit aan de Samenlevingsdienst (infosessies in hun kantoren, vermeldingen in hun publicaties, 
informatie bij consulenten enz.). Heel wat spelers in de socio-professionele integratie zoals de Mire of 
werkwinkels (Maisons de l’emploi) werden eveneens geïnformeerd en ontvingen communicatiemateriaal 
(affiches, flyers). Rechtstreeks contact met jonge werkzoekenden werpt eveneens vruchten af. In 2022 zou 
de samenwerking met de onderwijssector en met de sector van de socio-professionele integratie verder 
moeten worden uitgebouwd.

Voorgestelde opleidingen (Brussel, Wallonië, Vlaanderen)

In 2021 organiseerden de pedagogische teams: 

• 33 integratieweken,
• 40 uitwisselingsmomenten,
• 33 tussentijdse evaluaties,
• 33 burgerschapsynthesen
• 34 thematische opleidingsdagen binnen de antennes (handicap, intergenerationeel, gender, 

mediatraining, migratie, karikaturen en vrije meningsuiting, ...)
• 2 interregionale à la carte-opleidingsdagen (Noord-Zuidrelaties, animatietools, energietransitie en 

klimaat, sensibilisering rond diversiteit ...)
• 38 sessies voor het BEPS-certificaat (European Patent First Aid)
• 39 sessies sensibilisering rond interpersoonlijke communicatie
• 27 sessies sensibilisering rond interculturaliteit
• 32 sessies sensibilisering rond ecoburgerschap
• 5 dagen opleiding omtrent Democratie
• 102 dagen Rijping en Oriëntatie
• 13 dagen voor vorming van mentoren
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Geen Samenlevingsdienst zonder jonge vrijwilligers ... En geen jonge vrijwilligers zonder onthaalorganisaties!  
Binnen elk van die organisaties wordt een mentor aangeduid wiens rol erin bestaat aanwezig te zijn 
en de jongere te begeleiden tijdens zijn Samenlevingsdienst. De mentoren zijn essentiële actoren voor 
de integratie van de jongere in het team en voor het welslagen van zijn project. Ze moeten een goed 
begrip hebben van de fundamentele beginselen van de Samenlevingsdienst en gesteund worden in de 
begeleiding van een jongere. Daarom is een opleiding in de vorm van een uitwisseling een essentieel 
en verplicht moment voor elke mentor die bij het project betrokken is. Tijdens deze dagen kunnen er 
banden worden gesmeed, aanpassingen gebeuren en is er een follow-up van de doelstellingen van de 
relatie tussen de jongere, het Platform en de onthaalorganisatie. Het succes van de Samenlevingsdienst 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij het mentorschap een cruciaal element is. 

In 2021 werden er ondanks de gezondheidscrisis 13 mentordagen georganiseerd in alle antennes van het 
Platform. Terwijl de opleidingen in januari en maart nog online plaatsvonden, zijn de ontmoetingen in de 
tweede helft van het jaar heropgestart. 196 mentoren kregen zo de gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en te luisteren naar de getuigenissen van jongeren en meer ervaren mentoren. In kleine groepen werden 
casestudies bekeken om er goede werkwijzen uit te destilleren en van de Samenlevingsdienst voor zowel 
de jongere als de onthaalstructuur een echte winwin-ervaring te maken. Het is bijzonder positief dat die 
dagen opnieuw georganiseerd kunnen worden. Ze versterken het idee dat de Samenlevingsdienst een 
motiverend, positief en stichtend project is voor een meer inclusieve en solidaire samenleving.

In 2021 beraadden de partnerschapverantwoordelijken zich samen met de dienst communicatie over 
manieren om mentoren deel te laten nemen aan die opleidingsdagen. Er werd een landingspagina 
ontwikkeld om in te schrijven voor de monitordagen (een aparte webpagina), die in januari 2022 in 
gebruik zou worden genomen. De bedoeling daarvan? 

• Tijdswinst voor de partnerschapverantwoordelijken: alle informatie met betrekking tot de 
mentordagen wordt samengebracht op één plek waar mentoren terechtkunnen.

• Mentoren een overzicht bieden van alle voorgestelde opleidingsdata voor één jaar. Dit verhindert dat 
de teams uitnodigingen moeten sturen voor alle data en het biedt de mentoren de mogelijkheid om 
hun agenda op voorhand te regelen.

• De inschrijving van mentoren decentraliseren en meer flexibiliteit bieden: de mentoren hoeven zich 
niet meer in te schrijven voor een opleiding die hun antenne organiseert, en ze kunnen dankzij het 
overzicht op de landingspagina kiezen om deel te nemen aan een opleiding in een andere antenne 
als die datum hen beter schikt.

Guilherme en Bénédicte (MRS Nazareth) Jonas en Amélie (la Cité s'invente) Laura en Sébastien (Jardins d'Arthey)

Nieuwigheden in de vorming tot mentor

In 2021 zijn we blijven inspanningen leveren om de promotieverantwoordelijken de middelen te 
geven om de jongeren bij de Samenlevingsdienst zo goed mogelijk te begeleiden. Na een opleiding 
oplossingsgerichte therapie die de pedagogische teams volgden bij het centre de recherche et de 
formation Virage, krijgen de promotieverantwoordelijken voortaan een driemaandelijkse supervisie. 
Naar het voorbeeld van de verantwoordelijken voor individuele begeleiding beschikken ze nu over 
een locatie waar ze kunnen praten over de moeilijkheden die ze tegenkomen tijdens de uitoefening 
van hun pedagogische functies. Dit is een moment waarop iedereen zich werkwijzen eigen kan 
maken door ervaringen te delen, maar ook door oplossingen te ontdekken, dankzij de begeleiding 
door een opleider van Virage die de teams helpt met het toepassen van de aangereikte tools uit de 
oplossingsgerichte therapie.

Supervisie om jongeren bij de Samenlevingsdienst zo goed mogelijk te begeleiden  

De pedagogische dagen vinden vier tot vijf keer per jaar plaats. Ze worden georganiseerd door de 
pedagogische directie en zijn een kans voor de pedagogische teams (promotieverantwoordelijken, 
individuele begeleiders, partnerschapverantwoordelijken, antennecoördinatoren) om elkaar 
te ontmoeten, hun ervaringen en praktijken uit te wisselen, maar ook voor een gezamenlijke 
denkoefening rond een hele reeks pedagogische problemen. In 2021 gingen ze vooral over de 
optimalisering van praktijken met het oog op de groei van het Platform (institutionele perspectieven 
en bakens, pistes voor operationele optimalisatie, gedeeld beroepsgeheim enz.).

De dagen van de pedagogische teams

https://www.virages-formations.com
https://www.virages-formations.com
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In 2020 hield het Platform een denkoefening rond de wens om een 
cultuur van engagement te creëren omtrent de klimaatuitdaging. In 
2021 kreeg die wens concreet vorm door het engagement van een 
verantwoordelijke voor het kernproject “Klimaat”, die een pedagogisch 
parcours uitwerkte voor jongeren bij de Samenlevingsdienst die collectief 
actie willen ondernemen met het oog op de klimaatverandering. Zo is 
het programma “Klimaatambassadeurs” ontstaan.

Naast een engagement gedurende 6 maanden tijdens een missie die 
een antwoordt biedt op de milieu- en klimaatuitdagingen, zullen de 
Klimaatambassadeurs een programma volgen van 12 volledige dagen, 
gespreid over de 6 maanden van hun Samenlevingsdienst, waarmee 
ze hun persoonlijke, professionele en burgerlijke competenties kunnen 
ontwikkelen.

HET KERNPROJECT KLIMAAT
De doelen van dit parcours zijn:

• Deelnemers sensibiliseren omtrent het klimaatthema en hun kennis 
daarover verruimen.

• Noodzakelijke tools aanreiken aan de deelnemers zodat ze op hun beurt 
op hun niveau kunnen handelen en hun omgeving, gemeenschappen 
en netwerken kunnen inspireren en sensibiliseren omtrent de 
klimaatuitdagingen.

• Een netwerk van klimaatambassadeurs creëren.

Het traject is opgebouwd rond het verruimen van de kennis ter zake, gevolgd 
door een praktisch gedeelte gebaseerd op een creatieve ervaring en het 
ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.  

De eerste editie van dit programma zal plaatsvinden begin 2022. Een vijftiental 
jongeren bij de Samenlevingsdienst zal deelnemen aan deze Franstalige en 
interregionale pilooteditie.
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Een nieuwe gastorganisatie uit 2021 is Den Dolaard in Zoutleeuw. Deze vzw organiseert 
educatieve staptochten met ezels in de vallei van de Grote en de Kleine Gete, meer 
bepaald het gebied dat zich uitstrekt over de gemeenten Linter – Zoutleeuw – Geetbets. 
De staptochten worden georganiseerd voor jong en oud. Het takenpakket van de jongeren 
die hier hun Samenlevingsdienst doen bestaat vooral uit de verzorging van de ezels. 
Daarnaast zijn ze mee verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein en het mee 
uitwerken van nieuwe projecten.

Den Dolaard

Onze onthaalorganisaties spelen een cruciale rol zonder dewelke het programma 
niet zou bestaan. Wij prijzen hen geregeld in onze nieuwsbrieven, en 2021 was net 
zoals de voorgaande jaren bijzonder vruchtbaar op het vlak van uitwisselingen 
en wederzijdse bijdragen.  

PARTNERS IN VERLICHTING 

L’autre jardin 

Deze in 2016 opgerichte vzw is een gezellige en levendige plek die het bewerken van grond 
en het verwerken van producten koppelt aan het uitbouwen van vriendschappelijke en 
sociale relaties. Het is een plek waar mensen met een mentale handicap zich kunnen 
ontspannen, kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen en openbloeien, in 
een geest van respect voor verscheidenheid. De begeleiding van de jongere bij de 
Samenlevingsdienst verloopt stapsgewijs, zodat de jongere zich meer op zijn gemak voelt 
om initiatieven te nemen. 

We bedanken Sophie en Elie voor hun goed humeur, hun enthousiasme, hun hartelijke 
aanwezigheid en hun bijdrage aan ons project bij l'Autre Jardin. Tijdens de voorbije 
zes maanden hadden we een goed team dat bereid was om met plezier en in goede 
communicatie de uitdagingen aan te gaan. Ik meet de samenhang van het team aan de 
relatieve afwezigheid van energie die de omkadering in het team moet injecteren voor 
een goede werking. Het was een waardevolle ervaring met deze groep van jongeren 
met verschillende achtergronden die zich bijna vanzelf organiseerde, eens ze het eens 
waren over de grote lijnen. Ik hoop dat de ervaring bij l'Autre Jardin hen op z’n minst 
heeft geleerd dat een groep een levensoptie is en dat men niet veroordeeld is tot alleen 
zijn en dat men samen meer kan realiseren dan men voor mogelijk hield. Het is leuk 
om te zien hoe de ideeën zich ontwikkelen, hoe discussies worden gevoed en hoe er 
nieuwe mogelijkheden ontstaan.  Ik wens iedereen een goede reis.

Luc, ASBL L’Autre Jardin

Sinds 2014 werkt het platform samen met het Centre Vidéo de Bruxelles asbl en 
biedt het jongeren de mogelijkheid tot integratie met het collectief Extérieur Jour 
dat verantwoordelijk is voor de realisatie van burgertelevisie-uitzendingen. Deze 
programma's worden uitgezonden op BX1, de Brusselse regionale zender, op het internet 
en op festivals in België en in het buitenland. Het project Extérieur Jour combineert, in een 
organische relatie met de regels van de audiovisuele productie, een opleiding media en 
beeld; het uitoefenen van directe democratie binnen een collectief, leren samen werken 
en solidair zijn; omgang met anders-zijn en diversiteit; erkenning en uitoefening van het 
recht op collectieve en individuele uiting; het nemen van verantwoordelijkheid voor het 
in het openbaar uitdragen van een eigen standpunt. Dit alles in een volledig participatief 
proces dat gebaseerd is op kennis, knowhow, vaardigheden van de deelnemers, met het 
oog op een collectieve, positieve en constructieve actie. In 2021 deden 10 jongeren hun 
Samenlevingsdienst binnen het Centre Vidéo de Bruxelles.

Le Centre Vidéo de Bruxelles - CVB
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IN EUROPA
ENGAGEREN JONGEREN ZICH 
TIJDENS DE CORONACRISIS

Het platform voor de Samenlevingsdienst beschouwt Europese 
mobiliteit als een essentiële factor voor de ontwikkeling van de 
jongeren. Het is immers een menselijke ervaring die hen uitnodigt om 
hun dagelijks leven en hun comfortzone te verlaten, en om andere 
culturen, andere manieren van werken en andere manieren van 
zeggen te leren kennen. Een mobiliteitservaring en een mogelijkheid 
tot “ontmoeting” die sinds de coronacrisis nog meer zin heeft 
gekregen. Ondanks de moeilijke context voor de jongeren hebben ze 
zich immers kunnen “heruitvinden” en konden ze blijven bijdragen 
tot meer solidariteit in Europa! 

Uitwisselingsproject met Italië: moedige jongeren!

Voor het derde jaar op rij ontving het Platform voor de 
Samenlevingsdienst in samenwerking met zijn Italiaanse partner 
ARCI Servizio Civile 8 jongeren in het kader van de Servizio Civile, een 
programma dat gecoördineerd wordt door de Italiaanse regering. 
Die jonge Italianen werden opgenomen in de promoties van jonge 
Belgen en werden daarbij begeleid door het Platform voor de 
Samenlevingsdienst en hun onthaalorganisaties. Ze getuigden midden 
in de pandemie van solidariteit, engagement, kracht en veerkracht. 

Het Europees Solidariteitsfonds

Het Europees Solidariteitsfonds (ESC) is een initiatief van de EU dat jongeren de 
mogelijkheid wil bieden om vrijwilligerswerk te doen in het kader van projecten in eigen 
land of in het buitenland die bedoeld zijn om gemeenschappen en personen in heel 
Europa te helpen. Het ECS kan bogen op twintig jaar succesvolle Europese programma’s 
voor de jeugd en vrijwilligerswerk, in het bijzonder de ervaring van het Europese 
Vrijwilligerswerk. 

Het Platform is partner van dit project als coördinatie-orgaan en voor het uitzenden 
en het onthaal van Europese jongeren. Met dit project engageert het Platform voor 
de Samenlevingsdienst zich voor de verspreiding van solidariteit en loyauteit aan de 
stichtende waarden van onze democratische samenlevingen in België en de rest van 
Europa.

In 2021 begeleidden we 10 jongeren bij de realisatie van deze mobiliteitservaring, 
gaande van een onthaalproject van lange termijn bij het Platform en een langlopend 
uitzendproject in Frankrijk in het kader van ons partnerschap met de vereniging Unis-
Cité tot een kortlopend uitzendproject in Frankrijk met ons netwerk “Grand Région”. 

Naast ondersteuning bij mobiliteitsprojecten introduceerden we in het kader van onze 
rijpingstijd voor jongeren bij de Samenlevingsdienst een infosessie rond internationale 
mobiliteit. Dit bijzonder gewaardeerde initiatief biedt zowel een informatieruimte voor 
jongeren bij de Samenlevingsdienst als een plek waar jongeren van het Europees 
Solidariteitsfonds hun ervaringen kunnen delen. 

We hebben ons engagement in dit kader verstevigd: 
in 2021 kregen alle antennes het kwaliteitslabel om 
jongeren in het ECS op te kunnen vangen: ECS, samen 
sterker!
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OVERZICHT: 
PLEIDOOI EN 
ONDERZOEK
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SEMINARIE
GEZONDHEIDSCRISIS EN JONGEREN IN 
SAMENLEVINGSDIENST: RETROSPECTIEVEN ... 
EN PERSPECTIEVEN!
Op 30 juni 2021 organiseerde het Platform voor de Samenlevingsdienst in de senaat een seminarie 
rond de huidige en toekomstige impact van de gezondheidscrisis op jongeren, om zodoende 
middelen te bekomen om hieruit te geraken. 

Deze denkoefening was broodnodig: voor jongeren is de gezondheidscrisis verworden tot een 
existentiële crisis die hun vermogen om een plaats te verwerven in de samenleving aantast. In 
juni 2021, op een moment waarop de gezondheidssituatie leek te verbeteren, wilde het Platform 
voor de Samenlevingsdienst samen met deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg, van 
jongeren een beeld krijgen van hun ervaringen en hun eerste analyses bespreken. Jongeren bij 
de Samenlevingsdienst, actoren op het terrein en experts konden zo de impact van de crisis op de 
toekomstige trajecten en projecten van jongeren analyseren en bespreken. Ze kwamen ook terug 
op de moeilijkheden waarmee ze werden geconfronteerd rond een centrale kwestie: de manier 
waarop mobiliserende, structurerende en gestructureerde projecten hen konden helpen om zich 
(her)uit te vinden en (opnieuw) reële toekomstperspectieven te vinden. 

Na een openingswoord van Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose kregen diverse betrokkenen elk 
om de beurt het woord. Verschillende aanwezige jongeren en een aantal partnerorganisaties 
van het Platform deelden hun getuigenissen, en experts, waaronder Fabienne Glowacz (doctor 
in de psychologie en professor aan de ULiège), Dirk De Wachter (psychiater en professor aan 
de KUL), Aurore Mairy (kinderpsychiater en medeverantwoordelijke voor een centrum voor 
geestelijke gezondheid in Brussel) en Pieter Meurs (doctor in de filosofie aan de VUB), deelden 
hun scherpe analyse. 

Het thema trok een heel mooi publiek van jongeren, jeugdwerkers en politici die de debatten konden 
volgen ... vanop afstand, behalve enkele jongeren van de Samenlevingsdienst die symbolisch waren 
uitgenodigd in het institutionele en zeer betekenisvolle kader van de Belgische Senaat.  
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DE SAMENLEVINGSDIENST 
UITGENODIGD OP HET DEFILÉ VAN 21 JULI 2021

Voor het eerst in zijn geschiedenis werd de Samenlevingsdienst formeel geëerd tijdens de Belgische 
nationale feestdag. 

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken nodigde een vijftiental jongeren van bij de 
Samenlevingsdienst uit, samen met een aantal werknemers van het Platform, om de ceremonie 
van de nationale feestdag te volgen vanaf de eretribune. Een van de redenen van de uitnodiging was 
de bijzondere bijdrage die deze jongeren tijdens hun Samenlevingsdienst hadden geleverd tijdens 
de coronacrisis. Sinds maart 2020 hebben enkele honderden jongeren bij de Samenlevingsdienst 
immers specifieke missies uitgevoerd waarin ze zich inzetten voor de volksgezondheid. Met de 
aanwezigheid van de Samenlevingsdienst op het defilé van 21 juli, werd het engagement van 
duizenden jongeren die zich al meer dan tien jaar inzetten binnen de Samenlevingsdienst, geëerd. 
Deze voorbeeldige en steeds groter wordende solidariteit werd op deze bijzondere dag extra in de 
verf gezet,  ook al wierpen de ergste overstromingen uit de geschiedenis in de provincie Luik (en 
waarvoor 21 werven van de Samenlevingsdienst in enkele dagen werden opgezet) een schaduw 
over de ceremonie van de 21 juli-viering.

Na het defilé konden de jongeren van de Samenlevingsdienst en hun begeleiders van het Platform 
enkele woorden wisselen met aanwezige hoogwaardigheidsbekleders, waaronder minister van 
binnenlandse zaken Annelies Verlinden. De RTBF en de VRT zonden naar aanleiding van de 21 
juli-viering elk een reportage uit over de deelname van de jongeren in Samenlevingsdienst aan de 
overstromingswerven in de provincie Luik.
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IN MEMORIAM… 
ANOUK STALLAERTS
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Op 1 september 2021 vernamen we met diepe droefheid het overlijden van Anouk 
Stallaerts die verantwoordelijk was voor de communicatie van het Platform voor 
de Samenlevingsdienst. Anouk was een mooi mens, gepassioneerd, geëngageerd, 
intelligent, bijzonder competent en altijd bereid om bij te leren en om zich te verbeteren. 
Op korte tijd wist ze zich te integreren in het team, en ze werd door al haar collega’s 
gewaardeerd. Het heengaan van Anouk is een enorm verlies, zowel op menselijk als 
op professioneel gebied. Ze nam altijd initiatieven en verdedigde het project van de 
Samenlevingsdienst met een overtuiging die haar gesprekspartners enthousiasmeerde. 
In nauwelijks enkele maanden liet ze een onuitwisbare indruk na op het Platform en op 
haar medewerkers die het erg moeilijk hebben met haar vroegtijdig heengaan. Al onze 
gedachten gaan uit naar haar, haar familie en haar naasten.

PLEITEN 
BERICHTEN IN PERS EN MEDIA

In 2021 kon het Pleit-team van het Platform meerdere persberichten sturen in verband met 
belangrijke actualiteiten die al dan niet rechtstreeks verband hielden met de Samenlevingsdienst, 
zijn ontwikkeling en de noodzakelijke institutionalisering:

23 april 
Naar aanleiding van het eindrapport van Get up Wallonia, een persbericht om aan te geven dat de 
Samenlevingsdienst reageert op een oproep van Wallonië dat voorstelt om de wettelijke regeling 
rond de Samenlevingsdienst te versterken, om meer jongeren te bereiken.

07 mei 
Persbericht naar aanleiding van de Dag van Europa van 09 mei, met aandacht voor een vergelijkende 
studie (van civiele of burgerdiensten in Europa), gerealiseerd door het Platform en waarbij wordt 
aangekondigd dat men deze studie wil verspreiden onder Europese instellingen.

17 september 
Versturen van een persbericht “Overstromingen, solidariteit en Samenlevingsdienst” bedoeld om 
aan te zetten tot mobilisatie die veel groter en meer structureel zou zijn als er eindelijk een federale 
erkenning zou worden verkregen.

29 september 
Versturen van een persbericht “De Samenlevingsdienst: dat kan via je gemeente!” in verband met 
de Salon Municipalia waarin wordt aangedrongen op lokale verankering van de Samenlevingsdienst 
en de uitdagingen in de buurt.
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EUROPEES 
PLEIDOOI
Het Platform voor de Samenlevingsdienst dat gevestigd is in het hart van de Europese 
hoofdstad en doorvlochten is van Europese idealen neemt een centrale plaats in onder 
de nationale instellingen die een jaarlijks totaal budget van ruim 1 miljard euro inzetten, 
waarmee 300.000 jongeren civiele of burgerdiensten kunnen uitoefenen.

In 2021 waren er enkele acties die omwille van de coronacrisis en de onmogelijkheid om 
naar het buitenland te reizen helaas werden gehinderd:

• Eind april was er een ontmoeting met het Duitse team van de Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) rond onder meer de impact van de gezondheidscrisis op jongeren, en de manier 
waarop elk nationaal systeem deze ongekende situatie heeft aangepakt. 

• Ontmoeting op 21 mei met Charlotte Gugenheim, hoofd van de Vertegenwoordiging 
van de Europese Commissie in België rond mogelijke (institutionele en operationele) 
partnerschappen. 

• Ontmoeting op 8 juli met de voorzitster van het Agence du Service Civique, Béatrice 
Angrand, en met de mensen van haar team. 

• In oktober waren er contacten met Nederland voor een ontmoeting met de teams van 
de Maatschappelijke Diensttijd om hun project te evalueren en de bilaterale contacten 
te versterken. Een bezoek aan Nederland had plaats moeten vinden, maar werd omwille 
van de gezondheidscrisis uitgesteld tot 2022.

• Op transversale wijze werden er in de loop van 2021 contacten gelegd om een Europees 
Colloquium voor te bereiden rond de integratie van vluchtelingen/nieuwkomers via 
civielrechtelijke of burgerlijke diensten. Ook hier zorgde de gezondheidscrisis ervoor 
dat het evenement niet kon plaatsvinden in 2021.
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Adélaïde Charlier 
Anuna De Wever

Piet Colruyt François Ost Eric De Keuleneer Etienne de Callataÿ Ignaas Devisch

HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST 
UITBREIDING VAN HET STEUNCOMITÉ

Dit Steuncomité verenigt gerenommeerde personen uit onder meer de academische wereld, het 
verenigingsleven, de sportwereld, de culturele en de ondernemingswereld die de Samenlevingsdienst 
op grote schaal in België willen institutionaliseren.  Gezien de ideologische en levensbeschouwelijke 
onafhankelijkheid van het Platform werden er geen politieke of religieuze figuren opgenomen. 

Hieronder volgen enkele personen die in 2021 toetraden tot dit Comité (de beknopte bio-
bibliografieën werden door deze personen zelf ingevuld):

• In mei: Adélaïde Charlier en Anuna De Wever, coördinatrices (respectievelijk FR en NL) van de 
Youth for Climate-beweging.

• In juli: Piet Colruyt, sociaal ondernemer en impactinvesteerder, oprichter van Impact Capital en 
Impact House.

• In september: François Ost en Ignaas Devisch. François Ost is jurist, filosoof, emeritus hoogleraar 
aan de Université Saint-Louis (Brussel) en erehoogleraar aan de Université de Genève. Hij is 
tevens oud-vicerector van de Université Saint-Louis (Brussel), lid van de Koninklijke Academie 
van België en stichtend voorzitter van de Europese Academie voor Rechtstheorie. Hij publiceerde 
een twintigtal werken rond rechtstheorie en rechtsfilosofie. François Ost is ook voorzitter van 
de Stichting voor Toekomstige Generaties en auteur van verschillende toneelstukken. Ignaas 
Devisch is professor filosofie en ethiek (UGent) en CEO van Itinera.

• In oktober: Etienne de Callataÿ, econoom.

• In november: Eric De Keuleneer, afgevaardigd bestuurder van de Universitaire Stichting en 
voorzitter van het Koninklijk Belgisch Filmarchief. Hij bekleedde diverse posities bij banken in 
België en Luxemburg en leidde het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, een openbare 
kredietinstelling van de Belgische staat. Hij doceerde ook in verschillende programma’s aan 
de Solvay Brussels School of Economics van de Vrije Universiteit Brussel en in Vietnam met 
betrekking tot bankzaken, bestuur en economische regulering waarover hij ook diverse boeken 
en artikelen publiceerde. Hij neemt sinds de jaren ‘90 ook deel aan publieke debatten.

Zoals de website aangeeft (https://www.fondationbernheim.be/fr/3/la-fondation) is de “stichting 
van algemeen nut Fondation Bernheim het geesteskind van de humanistische en visionaire 
ondernemer Emile Bernheim en heeft zij tot doel de humanistische en maatschappelijke waarden 
te verspreiden, en de sociale betrekkingen en de levenskwaliteit te verbeteren. Sinds 1999 steunt 
de stichting “efficiënte en innoverende projecten, eerst en vooral gericht op de jeugd.  Onderwijs, 
ondernemerszin, burgerzin, vrede en een cultuur van openheid zijn onze prioritaire actieterreinen.”

In 2021 besliste de Stichting Bernheim om het team Pleiten & Onderzoeken van het Platform voor 
de Samenlevingsdienst te ondersteunen om twee doelstellingen te bereiken: institutionalisering 
van de Samenlevingsdienst in België via een op federaal niveau gestemde wet en opkomst van de 
operationele ontwikkeling in het Brussels Gewest. 

ONDERSTEUNING
VAN DE STICHTING BERNHEIM

https://www.fondationbernheim.be/nl/3/de-stichting


SAMENWERKING
MET DE GEMEENTEN IN BELGIË
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Via de ontmoetingen met de gemeenten en steden zorgden onze vertegenwoordigers ervoor 
dat de Samenlevingsdienst bekend werd gemaakt bij de politieke vertegenwoordigers, partners 
en jongeren. Er werden reeds honderden charters ondertekend maar daarnaast werden er 
ook artikels gepubliceerd in gemeentekrantjes en de lokale pers, werden er poster- en flyer 
campagnes opgezet en werd gecommuniceerd via de sociale netwerken van de gemeenten en 
steden. Maar daar stopte de bekendmaking van de Samenlevingsdienst niet. Vertegenwoordigers 
en ambassadeurs van de Samenlevingsdienst waren bovendien aanwezig op het evenement 
‘Municipalia’ dat op 30 september en 1 oktober 2021 vanuit de lokale overheden werd 
georganiseerd (Municipalia 2021 Marche-en-Famenne, WEX). Dit met als doelstelling om een zo 
groot mogelijk aantal plaatselijke entiteiten te sensibiliseren. Het evenement was een succes: 
meer dan dertig steden en gemeenten kwamen samen. 

Dankzij de steun vanuit het middenveld en de partnerschappen met de lokale besturen 
kunnen we hopen dat een bottom-up effect uiteindelijk het federale machtsniveau kan 
mobiliseren, zodat de Samenlevingsdienst ten volle kan worden ingezet door deze in het hele 
land te institutionaliseren. Men moet zich blijven inspannen om alle gemeentelijke entiteiten te 
sensibiliseren, want de ontmoeting tussen de Samenlevingsdienst en de steden en gemeenten 
van België is de bron van zeer mooie verhalen over solidariteit en burgerschap voor jongeren. We 
willen daarom alle gemeenten en steden die reeds samenwerken met het Platform bedanken. 
Ook in de tweede helft van 2022 en in 2023 zullen we blijven inzetten op het bereiken van alle 
jongeren in België in samenwerking met de gemeenten en steden.

De "Gemeenten Campagne"

"Welk politiek bestuursniveau staat dichter bij zijn jeugd en zijn vrijwilligers dan een gemeente?" Deze 
reflectie lag aan de basis van de "Gemeenten Campagne" die in januari 2019 door het Platform voor de 
Samenlevingsdienst werd gelanceerd. Voor het Platform is het een prioriteit om een lokale verankering 
te bekomen waarbij we op een zo geïntegreerd mogelijke manier het programma uitwerken in 
samenwerking met de steden en gemeenten. Via de campagne leren de steden en gemeenten het 
programma van de Samenlevingsdienst kennen en krijgen ze de mogelijkheid om een samenwerking 
aan te gaan.

De lokale besturen krijgen de keuze om een symbolisch, operationeel, of financieel engagement aan 
te gaan. De gemeenten kunnen door middel van het Charter "Een Samenlevingsdienst voor en door 
jongeren" te ondertekenen de Samenlevingsdienst symbolisch en politiek ondersteunen. 
Daarnaast kan een lokaal bestuur een operationeel engagement aangaan door middel van de 
jongeren van 18 tot 25 jaar en de potentiële gast organisaties te informeren over het bestaan van de 
Samenlevingsdienst. Ten tweede kan er op logistiek vlak ondersteuning worden verleend door ruimtes 
ter beschikking te stellen waar er een vormingsdag kan doorgaan. Ten derde kan de gemeente of stad er 
voor kiezen om een Samenlevingsdienst-project binnen de eigen stads- of gemeentediensten te starten. 
Het idee is dat gemeenten gast organisaties kunnen worden voor jongeren die een Samenlevingsdienst 
doen. De voorgestelde organisaties moeten wel in het belang van de gemeenschap zijn (een rusthuis, 
kinderopvang, bibliotheek, cultureel centrum, provinciaal domein, etc.). Ten slotte kunnen de lokale 
besturen zich er ook toe verbinden het traject van één jongere in een Samenlevingsdienst te financieren. 

Na ontmoetingen met meer dan de helft van alle steden en gemeenten in België, 300 om precies 
te zijn, heeft ¼ van alle Belgische lokale besturen resoluut gekozen voor een proces van officiële en 
operationele steun aan het Platform voor de Samenlevingsdienst. De overige gemeenten zijn intern 
nog in beraadslaging of en op welk niveau er een samenwerking zal worden gestart.
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OVERZICHT: 
MEDIA
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HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST
COMMUNICATIE

In 2021 waren er 26 % meer aanwervingen voor de Samenlevingsdienst ten opzichte van de 
voorgaande periode. De belangstelling (inschrijvingen voor infosessies) is toegenomen met 52 
% (2957 inschrijvingen).

Voornaamste communicatie-acties: 

• Optimalisatie van de communicatiecampagnes via digitale kanalen: reclamecampagnes 
op Facebook en Instapage. Landingspagina’s gericht op aanwerving, voor betere verwijzing. 
Versterken van de aanwezigheid op de zoekmachines. De campagnes richten zich vooral 
op de belevenissen en ervaringen van de jongere (video’s, fotoreportages en schriftelijke 
getuigenissen) en genereerden in 2021 meer dan 370.000 bezoekers op de website en de 
landingspagina’s.

• Verhogen van de zichtbaarheid van de SD in het stadsbeeld: grootschalige affichecampagne 
in Brussel, op het openbaar vervoer en op de voornaamste ontmoetingsplekken voor 
jongeren. Deze campagne leverde 20 % inschrijvingen bij de SD op.

• Ontwikkeling van het “voorschrijversnetwerk” op het terrein:  de SD ontwikkelde zijn 
zichtbaarheid bij “dienstverlenende organisaties” (begeleidings- en opleidingsinstellingen, 
jongerenondersteuning enz.). Er werden promokits ontwikkeld en ter beschikking gesteld 
om het SD-project zichtbaar te maken bij zijn doelpubliek (flyers, folderhouders, affiches, 
banners, roll-ups, enz.). Er werden meerdere informatiecampagnes georganiseerd binnen 
de universiteiten en hogescholen om meer studenten te bereiken.

Evolutie van ingeschreven jongeren 
bij de Samenlevingsdienst (2011-2021)

Evolutie van de inschrijvingen voor de infosessies 
(2018-2021)

Goodies:
T-shirts, sweatshirts, polo’s, rugzakken, stoffen zakken, pennen, maskers, drinkbekers, medische 
pakketten, schriften, notitieboekjes ...

HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST
PROMOTIEMATERIAAL

Fysiek promotiemateriaal:
flyers, roll-up, affiches, inlegkaarten, stickers, displays voor flyers ...

Digitaal promotiemateriaal:
webbanners, webadvertenties, typeteksten en illustraties voor sociale netwerken, presentatievideo’s 
voor videoconferenties, powerpointpresentaties ...
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• L’Avenir 06/01/2021 - Pour la création d’un service citoyen ouvert aux 18-25 ans
• L’Avenir 07/01/2021 - La Ville mobilise le service citoyen
• Télésambre 08/01/2021 - Charleroi, l’antenne du Hainaut du service citoyen
• DH 12/01/2021 - Seneffe: six mois de volontariat dans des associations pour les jeunes de 18 à 25 ans
• RTBF 15/01/2021 - Ces jeunes qui choisissent de faire un service citoyen
• Notélé 23/01/2021 - Tournai : une jeune volontaire au service des résidents du Home Moulin à Cailloux
• DH 26/01/2021 - Un soutien dinantais au Service Citoyen pour tous
• Metro - 03/2021 - Botervlootjes voortaan betere versie van zichzelf
• LaMeuse 03/03/2021 - Courcelles: la Commune et le CPAS se mobilisent pour le Service Citoyen
• DH 13/03/2021 - Comment le Service Citoyen profite de la crise du Covid
• L’Avenir 17/03/2021 - La Ville de Tournai promeut le Service citoyen
• Vedia 27/04/2021 - La commune de Limbourg adhère au Service Citoyen
• Télésambre 28/04/2021 - Charleroi : des jeunes accueillis au sein de l'administration via le Service 

citoyen
• L’Avenir 03/05/2021 - En faveur du service citoyen
• DH 06/05/2021 - Leuze : la commune s’engage dans le service citoyen
• L’avenir 19/05/2021 - Villers-la-Ville: un service citoyen dès septembre
• VETO - 25/05/2021 - Samenlevingsdienst, een actieve pauzeknop voor jongeren
• DH 31/05/2021 - Gerpinnes pour un service citoyen dans la commune
• L’avenir 26/06/2021 - Les jeunes encouragés au service citoyen
• VRT - 21/07/2021 - Jongeren van de Samenlevingsdienst aanwezig op de Nationale feestdag (kijken 

vanaf minuut 13:00)
• RTBF 21/07/2021 - Inondations en Wallonie: des jeunes aux côtés des sinistrés dans le cadre du 

service citoyen
• RTC Télé-Liège 25/08/2021 - Le service citoyen pour les 18-25 ans ?
• Sudinfo – 12/09/2021 - Enghien adhère à la plateforme pour le Service Citoyen
• Télésambre – 23/09/2021 - Service citoyen: deux formations vont débuter
• L’avenir – 29/09/2021 - Charleroi: le service citoyen devient une réalité
• L’avenir – 05/10/2021 - La Ville d'Enghien rejoint la plateforme Service citoyen
• L’avenir – 19/10/2021 - Wallonie picarde : le service citoyen en plein essor
• LaMeuse – 04/11/2021 - Saint-Nicolas met en place un service citoyen pour les jeunes de 18 à 25 ans
• Het Laatste Nieuws - 13/12/2021 - 120 jongeren krijgen via subsidies de kans om zich solidair te 

engageren
• BRUZZ - 13/12/2021 - Brusselse regering financiert engagement van 120 jongeren bij 

samenlevingsdienst
• BX1 – 13/12/2021 - S’engager dans un service citoyen : à quoi ça sert ?
• LaCapitale – 13/12/2021 - 120 jeunes bruxellois pourront s’engager dans un service citoyen

HET PLATFORM VOOR DE SAMENLEVINGSDIENST
PERSOVERZICHT EN BERICHTGEVING IN DE MEDIA

https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/braine-le-chateau/2021/01/06/pour-la-creation-dun-service-citoyen-ouvert-aux-18-25-ans-HUK4JAUOI5HGVISRUUP6Z7JI4M/
https://www.rtbf.be/article/ces-jeunes-qui-choisissent-de-faire-un-service-citoyen-j-avais-besoin-d-aller-a-la-rencontre-des-gens-10674675?id=10674675
https://www.rtbf.be/article/ces-jeunes-qui-choisissent-de-faire-un-service-citoyen-j-avais-besoin-d-aller-a-la-rencontre-des-gens-10674675?id=10674675
https://www.dhnet.be/regions/namur/dinant-ciney/un-soutien-dinantais-au-service-citoyen-pour-tous-600fd0b17b50a652f71e1328
https://lameuse.sudinfo.be/758247/article/2021-03-03/courcelles-la-commune-et-le-cpas-se-mobilisent-pour-le-service-citoyen
https://lameuse.sudinfo.be/758247/article/2021-03-03/courcelles-la-commune-et-le-cpas-se-mobilisent-pour-le-service-citoyen
https://www.dhnet.be/actu/belgique/comment-le-service-citoyen-profite-de-la-crise-du-covid-604bb1e9d8ad58713a943f55
https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2021/03/17/la-ville-de-tournai-promeut-le-service-citoyen-X4NZNGYQSJDIHGTGIQGMHK6ZKA/
https://www.vedia.be/www/video/info/societe/la-commune-de-limbourg-adhere-au-service-citoyen_105104_89.html
https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/lessines/2021/04/20/bientot-un-service-citoyen-pour-les-jeunes-lessinois-5JGHLCELMVFV5IHWIDYV5H5YYQ/
https://www.telesambre.be/charleroi-des-jeunes-accueillis-au-sein-de-l-administration-le-service-citoyen
https://www.telesambre.be/charleroi-des-jeunes-accueillis-au-sein-de-l-administration-le-service-citoyen
https://www.lavenir.net/regions/huy-waremme/saint-georges-sur-meuse/2021/05/03/en-faveur-du-service-citoyen-PRDQDKV5VVATNB4WZDQ67PQIN4/
https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/walhain/2021/04/28/walhain-propose-un-service-citoyen-aux-18-25-ans-VC5VFYDTH5G63DHC5EHOYD6MGA/
https://www.dhnet.be/regions/tournai-ath-mouscron/beloeil-peruwelz-leuze/leuze-la-commune-s-engage-dans-le-service-citoyen-609405abd8ad5816b4eedab2
https://nordeclair.sudinfo.be/782534/article/2021-05-05/un-service-citoyen-pour-les-chievrois-de-18-25-ans
https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/villers-la-ville/2021/05/19/villers-la-ville-un-service-citoyen-des-septembre-GHFYQAUSSZCD3JOMHUC7G3EJPM/
https://www.dhnet.be/regions/charleroi/thudinie-gerpinnes/gerpinnes-pour-un-service-citoyen-dans-la-commune-60b49910d8ad582600c5e2c9
https://www.lavenir.net/regions/namur/vresse-sur-semois/2021/06/26/les-jeunes-encourages-au-service-citoyen-BXMVJ6NLZFDKDEB2UMMOPLGXOQ/
https://www.lavenir.net/regions/namur/vresse-sur-semois/2021/06/26/les-jeunes-encourages-au-service-citoyen-BXMVJ6NLZFDKDEB2UMMOPLGXOQ/
https://www.lavenir.net/regions/namur/vresse-sur-semois/2021/06/26/les-jeunes-encourages-au-service-citoyen-BXMVJ6NLZFDKDEB2UMMOPLGXOQ/
https://www.rtbf.be/article/inondations-en-wallonie-des-jeunes-aux-cotes-des-sinistres-dans-le-cadre-du-service-citoyen-10808618?id=10808618
https://www.rtbf.be/article/inondations-en-wallonie-des-jeunes-aux-cotes-des-sinistres-dans-le-cadre-du-service-citoyen-10808618?id=10808618
https://www.rtc.be/article/info/societe/le-service-citoyen-ypour-les-18-25-ans-_1510171_325.html
https://www.telesambre.be/service-citoyen-deux-formations-vont-debuter
https://www.lavenir.net/regions/charleroi/charleroi/2021/09/29/charleroi-le-service-citoyen-devient-une-realite-BHBTHNBA6NAVRETCDITWJWKJVY/
https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/enghien/2021/10/05/la-ville-denghien-rejoint-la-plateforme-service-citoyen-ZEOKKRXABJARFPUKMUB4FJROGQ/
https://www.lavenir.net/regions/luxembourg/marche-en-famenne/2021/09/30/le-service-citoyen-en-plein-essor-en-province-de-luxembourg-aussi-LHEPEUJA65H7PFBNFHZ7GVYVUU/
https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2021/10/19/wallonie-picarde-le-service-citoyen-en-plein-essor-IZUQX2AYSNEB7NG56RGAEHGJRU/
https://lameuse.sudinfo.be/862470/article/2021-11-04/saint-nicolas-met-en-place-un-service-citoyen-pour-les-jeunes-de-18-25-ans
https://www.hln.be/binnenland/120-jongeren-krijgen-via-subsidies-de-kans-om-zich-solidair-te-engageren~ac484439/
https://www.hln.be/binnenland/120-jongeren-krijgen-via-subsidies-de-kans-om-zich-solidair-te-engageren~ac484439/
https://www.bruzz.be/samenleving/brusselse-regering-financiert-engagement-van-120-jongeren-bij-samenlevingsdienst-2021
https://www.bruzz.be/samenleving/brusselse-regering-financiert-engagement-van-120-jongeren-bij-samenlevingsdienst-2021
https://bx1.be/categories/news/sengager-dans-un-service-citoyen-a-quoi-ca-sert/
https://lacapitale.sudinfo.be/883112/article/2021-12-13/120-jeunes-bruxellois-pourront-sengager-dans-un-service-citoyen
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Brussel: 
Hamerstraat 21, 
1000 Brussel 
02/256 32 44 

Vlaanderen: Martelarenplein 13,
3000 Leuven
016/19 75 50

Luik: Boulevard de la Sauvenière, 
40/3, 4000 Liège
04/262 47 33

Henegouwen: Rue du Collège 5,
6000 Charleroi
071/65 08 00

Website:
www.samenlevingsdienst.be

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

Antennes:

Wallonië: Rue Nanon 98, 
5002 Namur 
081/39 08 25

Platform voor de Samenlevingsdienst:

http://www.samenlevingsdienst.be

