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Advies bij de conceptnota vrijwillige burgerdienst voor jongeren
Op 15 februari 2017 dienden Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy en andere CD&Vfractieleden een conceptnota voor nieuwe regelgeving m.b.t. de invoering van een gegarandeerd
aanbod van vrijwillige burgerdienst voor jongeren in bij het Vlaams Parlement.
De conceptnota geeft invulling aan een vrijwillige burgerdienst voor jongeren. Het voorstel beoogt
een gegarandeerd aanbod van burgerdienst voor elke jongere. Het doel is om tegen 2020 zesduizend
Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 jaar te laten participeren in een burgerdienst, met bijzondere
aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. De duurtijd gaat van zes maanden tot een
jaar.
De Vlaamse Jeugdraad bracht op 5 april 2017 advies uit over de conceptnota. De raad wijst in zijn
advies onder meer op de nood aan duurzame trajecten en een lange termijn perspectief en vraagt
om geen nieuw systeem in te voeren naast de bestaande jeugdwerksector.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk onderschrijft het advies van de Vlaamse Jeugdraad en zal dit
thema verder opvolgen. In wat volgt reikt de sectorraad alvast enkele bijkomende elementen aan.

Advies
De oprichting van een vrijwillige burgerdienst wordt mede gemotiveerd vanuit een stijgende
segregatie waarbij jongeren nauwelijks nog met elkaar in contact komen. Geïnspireerd door de
vroegere legerdienst, wil men jongeren gedurende een bepaalde periode met elkaar in contact
brengen. Deze motivatie is ook terug te vinden in de opgesomde voordelen van een vrijwillige
burgerdienst in de conceptnota.
Er bestaan al heel wat jeugdwerkinitiatieven die er in slagen om jongeren op een goede manier
samen te brengen. Dit zorgt er voor dat jongeren makkelijker bruggen kunnen slaan naar anderen.
Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz koos met ‘Bruggenbouwers’ expliciet voor een versterking van
projecten die diversiteit in het jeugdwerk stimuleren in Vlaanderen en in Brussel. Zo wil hij
organisaties stimuleren om samen te werken, elkaar beter te leren kennen en het aanbod voor alle
jongeren verbreden.
Met de vrijwillige burgerdienst willen de initiatiefnemers tegen 2020 zesduizend jongeren bereiken,
met een kostprijs van ongeveer 6500 euro per jongere. Het totale kostenplaatje komt zo op ongeveer
39 miljoen euro. Vanuit een efficiëntiedenken is het zinvol om na te gaan op welke manier deze
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middelen kunnen worden ingezet op duurzame diversiteitstrajecten voor een zo groot mogelijke
groep jongeren.
De jeugdsector wees in zijn manifest tegen besparingen1 op het bereik van de sector; ongeveer
585.703 jongeren komen in contact met het jeugdwerk. Met een Vlaams budget van 72 miljoen (of
0.2% van de totale begroting) geeft de sector hen een jaar lang plezier, uitdagingen en leerkansen.
De sectorraad vraagt om eerst na te gaan hoe het bestaande jeugdwerk kan versterkt worden om
haar doelstellingen te bereiken. Met meer middelen, meer mankracht en een onderbouwde
appreciatie vanuit het beleid kunnen doelstellingen zoals bruggen bouwen, inzetten op diversiteit,…
meer ruimte krijgen. In overleg met het jeugdwerk kunnen hiaten opgespoord worden en omgezet
worden in nieuwe initiatieven. De sectorraad wijst op het belang van een breed diversiteitsverhaal,
inclusief maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.
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Zie: https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/jeugdsector-ondertekent-manifest-tegen-besparingen
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