Samenlevingsdienst - Kandidaatsdossier 2016
Doel van de Samenlevingsdienst
De Samenlevingsdienst biedt je niet alleen de kans om je in te zetten voor de samenleving, maar ook om jezelf
beter te leren kennen en te groeien, mensen te ontmoeten met de meest verscheidene achtergronden, even
de tijd te nemen voor jezelf en je toekomst.
Een Samenlevingsdienst is geen betaald werk, maar een vrijwillig engagement in een organisatie die werkt aan
een maatschappelijk doel: een vereniging, openbare dienst, sociale onderneming, …

Selectiecriteria
De Samenlevingsdienst staat open voor alle jongeren tussen 18 en 25 jaar woonachtig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht hun levensloop, werkervaring, competenties en sociaal-culturele
achtergrond.
We selecteren jongeren niet op basis van competenties, niet op basis van professionele ervaring of ervaring
met een project in de sociale sector of als vrijwilliger.
Volgende criteria zijn voor ons van groot belang:
•
•
•
•

Je leeftijd (tussen 18 en 25 jaar)
Waar je gedomicilieerd bent (regio Brussel)
Je motivatie voor het project
Je beschikbaarheid om je gedurende de komende 6 maanden voltijds te engageren

Helaas kunnen we niet verzekeren dat alle kandidaten een plaats krijgen, omdat het aantal plaatsen en het
budget gelimiteerd is. Om te streven naar groep deelnemers met een brede diversiteit, maken we een selectie
van kandidaten op basis van verschillende kenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst, achtergrond,…) .

Vertrouwelijk
Het Platform garandeert de discretie van de door jou verstrekte informatie. Enkel het bevoegde personeel
heeft toegang tot dit dossier.
Mocht het nodig zijn, na overleg, om informatie over te brengen aan andere medewerkers, gebeurt dit enkel
met jouw toestemming en blijft je dossier ook dan nog beroepsgeheim. Deze informatie heeft als doel efficiënt
te werk te kunnen gaan (bijvoorbeeld met het oog op ondersteuning en begeleiding of in geval van een
noodzakelijke tussenkomst van andere medewerkers). Dit vertrouwelijk deel vind je achteraan het dossier.
Door het invullen van dit dossier stel je je kandidaat voor de Samenlevingsdienst.
Al jouw antwoorden zijn voor ons belangrijk omdat ze ons in staat stellen jou te leren kennen, je motivatie
aan te voelen en je gevolgde traject te kunnen plaatsen. Bedankt voor je interesse!
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1. Persoonlijke gegevens
Naam :

Foto :

Voornaam :
Geslacht : M / V
Leeftijd : ........jaar
Geboortedatum : ......./......../............

Geboorteplaats : …..............................................

Nationaliteit : …................................................. Land van herkomst : …........................................
Rijskregisternummer : ......................................
Adres :…………………………………………………….

n°: ….........

Postcode : …...................................................... Plaats : …………………………………………………….........
Emailadres : …...................................................
Telefoon : 0….... / ............................................. GSM : …………………………………………………................
Bankrekeningnummer : BE …………………………………………………………………………………………………………

Contactpersoon in geval van nood :

Naam : …........................................................................
Telefoon : 0……... / ........................................................
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I.

Huidig statuut
o

Student

Studierichting: ………………………………...

o Werkend:
o

Contract van bepaalde duur

o

Contract onbepaalde duur

o

Interim

o Werkzoekend zonder uitkering Omcirkel het juiste:
•

In wachttijd sinds ……………………. Tot ……………………….

•

VDAB (Vlaanderen) / ACTIRIS (Brussel) / FOREM (Wallonië) / ADG
Inschrijvingsnummer: …………………………………………………….
Verantwoordelijke opvolging (naam + tel):……………………………………………………………………..

o Werkzoekend met uitkering Omcirkel het juiste:
•

Sinds ………………………..

•

Vergoedingen betaald door HVW/vakbond
Naam vakbond :………………………………………
Verantwoordelijke opvolging (naam + tel): ……………………………………………………………………

o Wachtende op regularisatie
o

Andere, specifieer: : …………………………………………………………………………………………………………………

•

Wat is je gezinssituatie? Alleenstaand Ja / nee

•

Heb je personen ten laste ?
o

•

Ja / nee

Aantal: ……….

Word je door iemand opgevolgd/bijgestaan? (referent, rechter, voogd, opvoeder,…)

o

Ja / nee

Naam : ………………………………………………. Voornaam : ……………………………………………….
Functie/organisatie : ………………………… Adres : ……………………………………………….
Tel :

………………………………………………

Email : ……………………………………………….
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Financiële ondersteuning

III.

(Kruis het juiste antwoord aan)

o Ouders
o Jobstudent
o Werkloosheidsuitkering
o Werk
o
o
o
o OCMW

o

Bepaalde duur
Onbepaalde duur
Interim
Plaats OCMW : ………………………………………………………………..
Veranwtoordelijke opvolging (naam + telefoon) : ………………………………………

Arbeidsongeschikt
o Sinds : ……./……./…....

Studieniveau

IV.

(kruis je hoogst behaalde diploma aan)

o Lagere schooldiploma
o Secundair eerste graad
o Secundair tweede graad
o Secundair derde graad
o

ASO / TSO / BSO / Buso

o

Studierichting: ……………………………………………………

o Niveau diploma hogere studies :

o

o

graduaat

Studierichting: ………………………………………………………………………………

o

bachelor

Studierichting: ………………………………………………………………………………

o

master

Studierichting: ………………………………………………………………………………

o

doctoraat

Studierichting: ………………………………………………………………………………

Andere : …………………………………………………………............………………………………………………………………………
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V.

Bijkomende opleidingen/vormingen

Datum

VI.

Organisatie

Functie

Soort ervaring (stage,
vrijwillig, interim…)

Talen
•

Moedertaal: ………………………………………

•

Andere talen: …………………………………………………………………………………………..

VII. Professionele of gelijkwaardige werkervaring
Mocht je reeds over ervaring in het werkveld of gelijkwaardig hieraan beschikken, gelieve dit hier te noteren:
Datum

Plaats

Functie

Soort ervaring (stage, vrijwillig, interim…)

Wat zijn je interesses ? Waaraan besteed je je vrije tijd ?
……………………………………………………………………………………………….........................................…
……………………………………………………………………………………………….........................................…
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VIII. In welke ontvangstorganisatie wil je je graag engageren ?
e

1 keuze : …..…..…………………………………………………………
Motivatie : …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………...…………………..…………………
………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………
e

2 keuze : …..…..……………………………………………………………
Motivatie : …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………...…………………..…………………
………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………
e

3 keuze : …..…..……………………………………………………………
Motivatie : …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………...…………………..…………………
………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………

IX.

Je motivatie als kandidaat voor de Samenlevingsdienst

Wat zijn je 3 belangrijkste motivaties om een Samenlevingsdienst te doen ?
Duid aan met een cijfer : 1 voor de sterkste, 3 voor de minst sterke motivatie









bijleren
mijn ideeën in de praktijk omzetten
meer zelfstandig worden
een persoonlijk probleem oplossen
politieke actie ondernemen
een pauze nemen, heroriënteren
mezelf openen naar anderen toe
zelfvertrouwen opdoen

 nuttig zijn en anderen helpen
 nood aan structuur
 de samenleving verbeteren
 het verenigingsleven ontdekken
 ervaring opdoen in het werkveld
 burgerlijke plichten nakomen
 de lokale lokale cultuur leren kennen
 mensen met andere achtergrond ontmoeten
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X.

Wat trekt je het meest aan in dit programma ?

Duid 3 keuzes aan in volgorde van 1 tot 3

 de vormingsdagen en ervaringsuitwisselingen











de waarden van de ontvangstorganisatie die ik koos
de ervaring die de ontvangstorganisatie aanbiedt
contact met het doelpubliek van de ontvangstorganisatie
ontmoeting met jongeren uit verschillende milieus
begeleiding bij mijn toekomstkeuzes
ontmoetdingen met de andere deelnemers
de mogelijkheid om de samenlevingsdienst in een andere taalgemeenschap te doen
het certificaat
de maandelijkse vergoeding
andere : ………………………….

XI.

Wat denk je dat deze ervaring je zal bijbrengen ?

Duid 3 keuzes aan in volgorde van 1 tot 3






een periode om bij te leren
 meer voeling met andere culturen
stap naar volwassenwording
 betere oriëntatie naar studies en werk
ervaring op het terrein opdoen  vaardigheden
levenswijze veranderen
 betere voeling met onze samenleving
een periode voor zelfreflectie en terugtrekking

XII.

Toekomstplannen

Zijn deze…
o Studeren – welke studies ? ………………………………………………………………………………………………….
o Werken / werk zoeken. In welke sector ? ……………………………………………………………………………
o Reizen. Specifieer : ………………………………………………………………………………………………………………
o Geen idee
o Andere. Specifieer : ……………………………………………………………………………………………………………….

XIII. Mijn weg naar de Samenlevingsdienst
Hoe werd je over de Samenlevingsdienst geïnformeerd?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wens je nog iets toe te voegen?
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2. Medische fiche
We willen je vragen om onderstaande medische vragen eerlijk in te vullen. Deze informatie blijft strikt
vertrouwelijk en heeft op geen enkel vlak een discriminerende invloed. Jouw informatie helpt ons om ten
volste voorbereid te zijn in alle omstandigheden en je zo goed mogelijk te begeleiden. Bedankt!

NAAM :
VOORNAAM :
Wat is je bloedgroep?
o O+
o O–
o A+
o A–
o B+
o B–
o AB +
o AB -

Heb je een chronische ziekte?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Neem je op regelmatige basis medicatie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heb je allergieën?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Volg je een specifiek dieet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er andere belangrijke medische complicaties?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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De gegevens van je huisdokter geven?
Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Andere informatie die je wilt vermelden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verbleef je reeds in

o

een psychiatrische instelling

o

een jeugdinstelling

o

een gevangenis of kreeg je een strafrechtelijke sanctie?


Indien ja, voor welke feiten? ………………………………………………………………………..



Naam van de rechter/advocaat? ……………………………………………………………

Telefoon van de rechter/advocaat? ……………………………………………………………
E-mail van de rechter/advocaat? ……………………………………………………………
Werd je recent opgevolgd door een psychiater?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heb je bepaalde verslavingen (alcohol, drugs, gokken, …) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heb je andere mentale of relationele moeilijkheden die je ons wenst te melden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Vervolg
Na het indienen van je kandidaatsdossier nemen we contact met je op en stellen we een
kennismakingsmoment voor met één van je gekozen ontvangstorganisaties, in het bijzijn van iemand van het
Platform. De Samenlevingsdienst start met een 4-daagse vorming samen met alle deelnemers en medewerkers
van de Samenlevingsdienst.

4. Handtekening
Ik bevestig dat de informatie die ik heb gegeven eerlijk en correct is.
Gemaakt te …………………………………………………….. op …………………………………………………. 201….
Handtekening :

Bezorg ons je gehandtekend dossier uitgeprint + 1 exemplaar per mail + een kopie van je identiteitskaart.
•
•

Meer info over de samenlevingsdienst? Surf naar www.jongeren-samenleving.be
Moeilijkheden bij het invullen van je dossier of heb je nog vragen ? Contacteer ons op 02 /265 27 76 of
info@samenlevingsdienst.be

Bedankt voor je inschrijving en tot binnenkort !
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