Persbericht Jongerenwelzijn
Stefaan Van Mulders is Overheidsmanager van het Jaar
Brussel, 27 januari 2012. Op 26 januari ontving Stefaan Van Mulders, administrateurgeneraal van Jongerenwelzijn, de Prijs van Nederlandstalig Overheidsmanager van
het Jaar. De jury van academici en managers op diverse bestuursniveaus lauwerde
hem voor zijn duurzame toewijding en inzet, en voor de creativiteit en verantwoordelijkheidszin waarmee hij het beleid van Jongerenwelzijn voert. Ook het devies van
Jongerenwelzijn – jong leven richting geven – kon op veel bijval rekenen.
In zijn dankwoord identificeerde Stefaan Van Mulders zich met de sportcoach van het jaar.
Zo is hij er rotsvast van overtuigd dat ook een overheidsmanager zijn droom moet kunnen
overbrengen. “Elke manager – iemand die verantwoordelijkheid heeft - moet zijn droom
kunnen overbrengen op zijn mensen,” vertelt hij. “’Jong leven richting geven’ is de missie van
Jongerenwelzijn en betekent dat elke jongen en meisje in Vlaanderen alle kansen moet
krijgen om mee te groeien in de wereld waarin we leven. Dat geloof vertalen in een verhaal,
maakt dat medewerkers zich enorm gaan herkennen en engageren, dat deskundigheid en
engagement vrijkomen om aan dat verhaal mee te schrijven.”
“Het is mijn overtuiging dat elke overheid een verhaal moet hebben,” vervolgt Stefaan Van
Mulders. “Een verhaal van hoe wij, in ons geval, de bijzondere jeugdzorg zien, hoe wij dat
zien evolueren, wat er nodig is om dat optimaal voor elke jongere beschikbaar te krijgen, om
de samenleving te sensibiliseren ... Dat verhaal hebben wij geschreven en dat maakt nu dat
onze organisatie krachtiger wordt, omdat iedereen aan dat verhaal meeschrijft.”
Verder toont Van Mulders zijn grote appreciatie voor de inzet van alle medewerkers van
Jongerenwelzijn. “Mijn equipe is een equipe van ontzettende hardrijders,” verwijst hij met
beeldspraak naar de ploegentijdrit tijdens de Ronde Van Frankrijk. “Een groep van vrouwen
en mannen die aan een ongelofelijk tempo tegen de wind in kunnen fietsen. En ikzelf zit al
kilometers aan een stuk in het wiel - uitgerust, peddelend. Mijn medewerkers brengen mij
naar de streep en trekken op het einde hun remmen dicht, waardoor ik de laureaat van de
prijs voor overheidsmanager van het jaar 2011 word. Dat is de kracht van mijn organisatie en
ik ben u zeer dankbaar dat dit ook zo erkend is door de jury
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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