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Jongerenwelzijn toont begrip voor werkonderbreking
maar benadrukt maatschappelijke rol
gemeenschapsinstellingen
Brussel, 11 februari 2013. Jongerenwelzijn neemt kennis van de werkonderbreking in

de gemeenschapsinstellingen op woensdag 13 februari. De aanwezigheid van een
aantal jongeren met een meervoudige problematiek zou de aanleiding zijn van de
werkonderbreking. Jongerenwelzijn wil in de eerste plaats zijn appreciatie tonen
voor de inzet op het terrein om ook in moeilijke situaties steeds zorg te verlenen
aan jongeren met een meervoudige problematiek. De gemeenschapsinstellingen
zullen steeds een rol blijven spelen in de opvang en begeleiding van deze jongeren,
vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met de voorzieningen voor personen
met een handicap en de jeugdpsychiatrie.
Op woensdag 13 februari vindt tussen 9u en 12u een werkonderbreking plaats in de gemeenschapsinstellingen. Jongerenwelzijn erkent dat het personeel van campus Beernem recent te maken had
met een aantal meisjes die een meervoudige problematiek vertonen. Deze werkomstandigheden zijn
moeilijk en het agentschap wil dan ook zijn begrip en appreciatie uitdrukken voor de inzet en het
harde werk van zijn personeelsleden.
De vakbonden erkennen dat de overheid de voorbije jaren reeds inspanningen leverde om
oplossingen te zoeken voor individuele moeilijke dossiers en een aantal structurele maatregelen nam
om enerzijds de instroom van jongeren met een handicap en jongeren uit de psychiatrie te beperken
en anderzijds de uitstroom van deze jongeren te bevorderen. Zo werden vanuit het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap en Jongerenwelzijn een budget ter beschikking gesteld
voor prioritair toe te wijzen hulpvragen, kwamen er in 2011dertig extra GES+ plaatsen voor de
uitstroom van de gemeenschapsinstellingen en worden afspraken gemaakt over time-out opnames
voor jongeren van wie het traject dreigt spaak te lopen.
Het agentschap benadrukt dat het steeds zoekt naar echte oplossingen op maat van elke jongere.
Dat betekent evenwel dat oplossingen op korte termijn in concrete dossiers niet altijd haalbaar zijn.
Jongeren met een complexe problematiek zijn veelal aangewezen op een meervoudige
hulpverlening, en dat over de diverse sectoren heen. Zowel de bijzondere jeugdzorg, de
psychiatrische instellingen, de VAPH-voorzieningen als het onderwijs moeten hier hun krachten
bundelen in een gedeelde verantwoordelijkheid. In het verleden zijn op dat vlak reeds succesvolle
initiatieven genomen en Jongerenwelzijn is dan ook pleitbezorger om op deze ingeslagen weg verder
te gaan.
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Daarnaast wil Jongerenwelzijn evenwel ook aandacht hebben voor de draagkracht en de zorg van het
personeel. In 2013 voorzien wij voor het personeel van de gemeenschapsinstellingen een opleiding in
agressiebeheersing, wordt op maat van de jongere een individueel programma voorzien in moeilijk
beheersbare situaties en is ondersteuning voorzien voor het team dat voor de opvang zorgt.
Jongerenwelzijn onderstreept tot slot de maatschappelijke rol en de opdracht van de
gemeenschapsinstellingen als overheidsdienst in de opvang en begeleiding van jongeren, ook van
diegenen met een moeilijke problematiek. Het agentschap toont zich bereid om ook in de toekomst
deze rol te blijven opnemen.
Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan jongeren in een moeilijke
leefsituatie. Meer informatie over de bijzondere jeugdbijstand is te vinden op www.jongerenwelzijn.be.
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