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Reactie Jongerenwelzijn op aangekondigde
werkonderbreking Gemeenschapsinstellingen :
“Begrip, overleg en maatregelen”
Brussel, 10 oktober 2016. Morgen, dinsdag, houden de vakbonden in de voormiddag
een syndicale werkonderbreking bij de gemeenschapsinstellingen. Het agentschap
Jongerenwelzijn, waaronder deze gesloten jeugdinstellingen vallen, heeft begrip
voor de soms moeilijke werkomstandigheden van het personeel door een zware en
meervoudige problematiek van sommige jongeren. Overleg is er. En ook een reeks
maatregelen.
“We hebben zeker begrip voor de frustratie op de werkvloer”, zegt leidend ambtenaar
Stefaan Van Mulders. “Het is niet altijd evident voor het personeel om te gaan met jongeren
met een heel complexe problematiek. We erkennen de signalen en proberen er zoveel als
mogelijk ook iets aan te doen.”
Vooruitgang door overleg
Via het structureel overleg met de vakbonden worden op regelmatige basis aangekaarte
problemen besproken en opgelost. Vorige week was er nog een onderhoud waarbij zowel
in een paar individuele dossiers als meer structureel vooruitgang werd geboekt, waarbij ook
werkdrukverlagende maatregelen werden genomen. “Ook nu willen we in dialoog blijven
treden met de vakbonden en hun vragen bespreken”, zegt Van Mulders
Extra budget
Meer algemeen zet Jongerenwelzijn zich in om meer te doen voor de kwetsbare groep van
jongeren met een complexe problematiek waarbij ook partners van buiten de
gemeenschapsinstellingen worden betrokken om iedere jongere een zo goed mogelijk
traject op maat aan te bieden.
Zowel voor dit jaar als voor volgend jaar zijn door de Vlaamse regering extra budgetten
vrijgemaakt in de private sector, de gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg
waardoor jongeren met een complexe problematiek sneller en beter geholpen kunnen
worden en zo ook makkelijker uit de gemeenschapinstellingen kunnen doorstromen naar
andere voorzieningen.. “Het uitbreidingsbeleid krijgt in 2017 een extra impuls van enkele
miljoenen euro en de prioriteit ligt zeker bij de meest kwetsbare groep van jongeren met
een complexe en meervoudige problematiek”, besluit Van Mulders.
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Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht om samen de
zorgbehoefte en ondersteu ningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een
kwaliteitsvolle en integrale manier te beantwoorden.
Jongerenwelzijn wil samen kansen creëren.
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