Persbericht

Dag van de Jeugdzorg bouwt bruggen
tussen cultuur en jongeren
Oranjehuis wint
Prijs Jeugdzorg 2013
Brussel, 3 oktober 2013. Vandaag vond in de Zalen van de Zoo in Antwerpen de
Dag van de Jeugdzorg plaats, een jaarlijks evenement dat de jeugdhulp in de
kijker zet. Daarbij is deze keer uitgebreid stilgestaan bij de rol van cultuur voor
kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Eerder vandaag was er ook de uitreiking
van de Prijs Jeugdzorg.

Jaarlijks organiseert Jongerenwelzijn samen met de koepelorganisaties Vlaams
Welzijnsverbond, PPJ en Jongerenbegeleiding een Dag van de Jeugdzorg voor een 250-tal
genodigden uit de jeugdsector. Dit jaar vond het evenement plaats in de Zalen van de Zoo in
Antwerpen. Minister Vandeurzen verzorgde het welkomstwoord. Daarna kregen de
aanwezigen een stand van zaken van het kwaliteitsdecreet dat heel direct raakt aan de
jeugdhulp.

Dit jaar stond het thema van de rol en het belang van cultuur in de jeugdhulp centraal. Heel
wat voorzieningen en diensten gaan zowat dagelijks aan de slag met cultuur als werkinstrument of hulpmiddel, bv. om aansluiting te zoeken met de leefwereld met jongeren of om
jongeren een nieuwe taal te geven om zich te kunnen uiten. Denk maar aan een jongere die
in het kader van herstelbemiddeling een raplied maakt om zijn spijt te betuigen aan een
slachtoffer.

Tijdens de Dag van de Jeugdzorg kreeg een jongerentheater het podium en vond een
geanimeerd debat plaats met Koen Vanmechelen, Dominique Willaert, Majo De Saedeleer
en Kristof Van Rossem. Deze stonden stil bij enkele uitspraken, zoals ‘Elke jongere cultureel
opvoeden is een opdracht voor elke organisatie’, ‘Cultuur werkt preventief, niet curatief’,
‘Jongerencultuur is per definitie verschillend aan volwassenencultuur’ en ‘De drempel van
het cultuurcircuit is – financieel en inhoudelijk - te hoog voor maatschappelijk kwetsbare
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jongeren’. Ook het publiek kreeg de kans om zijn mening te geven. Op het einde van de dag
kondigde Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn, alvast het
thema voor de Dag van de Jeugdzorg 2014 aan: sociale media en jongeren in de jeugdhulp.
Daarbij gaf Davy Nijs - docent, onderzoeker en coördinator eSocialWork aan de Katholieke
Hogeschool Limburg - de nodige toelichting.

Gedurende de hele dag zorgde Sabien Clement voor live tekeningen. Stand-up comedian
Steven Mahieu sloot de dag af met een humoristische noot.

Tot slot vond tijdens de Dag van de Jeugdzorg ook nog de uitreiking van de Prijs Jeugdzorg
2013 plaats. Uit de ingediende projecten werd het project Outboxx van Oranjehuis gekozen
als winnaar. Dat project omvat een platform dat de sociale cohesie en integratie van
jongeren binnen het Oranjehuis in de bredere samenleving stimuleert door hen actief en
passief te laten deelnemen aan cultuur. Cultuur en maatschappelijke ontplooiing wordt
daarbij gezien als een instrument om jongeren te versterken. Het platform laat hen het
culturele aanbod proeven en beleven en biedt hen de kans om ook zelf actief te creëren.
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