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De Wissel sleept de Prijs Jeugdzorg 2010 in de wacht
Dag van de Jeugdzorg rond perspectieven van jongvolwassenen in de jeugdzorg

Brussel, 28 april 2011. Tijdens de Dag van de Jeugdzorg is de winnaar van de
Prijs Jeugdzorg 2010 bekendgemaakt. Het gaat om vzw De Wissel die met zijn
project ‘Samenwerken verbindt’ de jury wist te bekoren. Meer dan 200
aanwezigen woonden de prijsuitreiking en het rijk gevulde dagprogramma bij.
De Dag van de Jeugdzorg is een initiatief van Jongerenwelzijn en de drie koepelorganisaties
– PPJ, Vlaams Welzijnsverbond en Jongerenbegeleiding - met als doel directie en
medewerkers uit de jeugdzorg en het beleid samen te brengen, deze keer rond het thema
‘perspectieven van jongvolwassenen in de jeugdzorg’. Daartoe waren er inhoudelijke
lezingen, projectvoorstellingen en een jongerendebat met moderator Frieda Van Wijck.
Minister Vandeurzen kondigde ook het thema van volgend jaar aan, met name de
vermaatschappelijking van de jeugdzorg. Verder was er een muzikaal intermezzo door
Ronny Mosuse en zorgde Bert Gabriëls voor de luchtige noot.
Hoogtepunt was de uitreiking van de Prijs Jeugdzorg die creatief en vernieuwend werken
beloont in de hulpverlening aan jongeren. vzw De Wissel was volgens een onafhankelijke
jury de verdiende winnaar met zijn project ‘samenwerken verbindt’. Het project gaat op een
doorgedreven en creatieve manier aan de slag om de kloof tussen minderjarigheid en het
volwassen leven te overbruggen. De nadruk ligt op daadkracht in de samenwerking in de
hulpverlening aan jongvolwassenen. Het klassieke breukmoment tussen min- en
meerderjarigheid in de hulpverlening maakt in het project plaats voor een actieve
tandemwerking tussen de verschillende hulpverleners. Er is continue uitwisseling tussen de
hulpverleners en de jongere. Door die tandems vinden jongeren gemakkelijk hun weg na de
bijzondere jeugdbijstand; niet enkel de weg in het hulpverleningslandschap, maar ook in het
dagelijks leven. Eén van de concrete realisaties is een gids op maat voor jongvolwassenen.
Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan jongeren in
een moeilijke leefsituatie. Meer informatie over de verschillende hulpvormen binnen de
bijzondere jeugdbijstand is te vinden op www.jongerenwelzijn.be.
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