Persbericht

CLB-ch@t wint Prijs Jeugdhulp 2014
Brussel, 9 oktober 2014. Vandaag vond de Dag van de Jeugdhulp plaats, een
jaarlijks evenement dat de jeugdhulp in de kijker zet. Thema dit jaar is het
gebruik van sociale media in de jeugdhulp. Sociale media zijn onlosmakelijk
verbonden met de leefwereld van de jongeren vandaag. Dat toont het belang
aan van een innovatief gebruik van nieuwe media, sociale netwerkfora en
online hulpverlening, ook in de jeugdhulp. Daarnaast vond de uitreiking plaats
van de Prijs Jeugdhulp 2014. CLB-ch@t kwam daarbij als winnaar uit de bus en
mocht de cheque van 10.000 euro en een kunstwerk mee naar huis nemen.

De Dag van de Jeugdhulp had heel wat in petto voor de bijna 300 aanwezigen, zoals diverse
(internationale) sprekers rond het gebruik van sociale media in de jeugdhulp. Sociale
media zijn vandaag ingebed in de leefwereld van velen, in het bijzonder van jongeren. Dat
betekent dat ook de sector van de jeugdhulp niet aan de kant kan blijven staan, maar oog
moet hebben voor de mogelijkheden en kansen, maar ook de valkuilen en gevaren, van
sociale media in de jeugdhulp.

Dat leidde ook tot een debat rond de rol van de sociale media in de jeugdhulp. Daarbij is
uitgebreid gedebatteerd over de vraag of het wel deontologisch en veilig is om gebruik te
maken van openbare apps, zoals Facebook, binnen de jeugdhulp. Anderzijds klonk de
overtuiging dat jongeren online zijn, en dat organisaties in de jeugdhulp dus niet kunnen
achterblijven. Ook werd stil gestaan bij het belang van anonimiteit en van het ontwikkelen
van aparte sociale media methodieken, specifiek op maat van de jeugdhulp.

Tijdens de middag vond een marktcafé plaats met een uitgebreide demo van diverse
toepassingen en apps, zoals Symbaloo, Survey Monkey, Webex meeting, e-hulpvlaanderen,
Keki kinderrechtendatabank, Mediawijs, het kaartspel Caspar Game, het onlinedagboek,
Link in de Kabel en Wai Not. De aanwezigen konden zo proeven van wat de sociale media te
bieden hebben voor de jeugdhulp en ervaringen uitwisselen.
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De namiddag stond grotendeels in het teken van de uitreiking van de Prijs Jeugdhulp.
Vooraf lanceerde Jongerenwelzijn een oproep voor kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp, rond
het thema ‘Nieuwe media in de jeugdhulp’. Organisaties die innovatief gebruik maken van
sociale media, sociale netwerkfora en online hulpverlening konden meedingen. Uit de
inzendingen koos de jury vier genomineerden. Het project CLB-ch@t kwam uiteindelijk als
winnaar uit de bus. Zo roemde de jury het uitwerken van een digitaal hulpverleningsaanbod
als zeer zinvol om de drempel te verlagen naar jongeren. Het project leunt aan bij de digitale
leefwereld van vele jongeren en zo wordt de chatfunctie een waardevolle aanvulling op de
gangbare, face to face dienstverlening.

Op het einde van de dag is het thema voor de Dag van de Jeugdhulp 2015 bekend gemaakt,
nl. het belang van ‘buurtschappen’ in de jeugdhulp. Jeugdhulpverlening sluit nauw aan bij
de diverse terreinen die raken aan de directe leefwereld van kinderen en jongeren, nl. sport,
cultuur, onderwijs, wijk(teams), straathoekwerk, vrije tijd … Ook het begrip
‘contextbegeleiding’ stimuleert het ruimer gaan bekijken van bestaande krachten, zowel in
een familiale context als een buurtgebonden context. Zo zien we jeugdhulporganisaties zich
aanpassen aan en in de omgeving van elke cliënt.

Nadien zorgde stand up comedian Steven Mahieu nog voor een geslaagde voorstelling en
werd de Dag van de Jeugdhulp officieel afgesloten met een receptie.
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