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PERSBERICHT Pleegzorg Antwerpen wint Prijs van de Jeugdhulp
met ‘jeugdrechtbank van de toekomst’
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11/10/2018 – Pleegzorg Provincie Antwerpen wint de Prijs van de Jeugdhulp die dit jaar in het
teken stond van participatie. Het winnend project heet ‘De jeugdrechtbank van de toekomst’ en
vertrekt vanuit de vaststelling van pleegjongeren zelf dat de werking van de jeugdrechtbank vaak
stresserend is. Daarom willen de jongeren zelf een toolbox met info ontwikkelen die hen bij staat
bij het eerste contact met de rechtbank. Ze worden daarvoor als winnaar ondersteund met
10.000 euro.
De prijs van de jeugdhulp werd uitgereikt tijdens de ‘Dag van Jeugdhulp’ die dit jaar in teken stond
van ‘participatie’. Het meer en effectiever betrekken van jongeren bij hun traject in de jeugdhulp is
één van de centrale doelstellingen het decreet integrale jeugdhulp. Het beleid en het werkveld
zetten er sterk op in. Bewijs daarvan zijn ook de 19 inzendingen voor de jaarlijkse Prijs van de
jeugdhulp, het hoogste aantal tot nu toe.
De jury had de lastige taak om eerst 5 genomineerden te kiezen, daarna de finale winnaar.
Uiteraard beslisten ook jongeren met ervaring uit de jeugdhulp mee. Het ingediende project van
Pleegzorg Provincie Antwerpen haalde nipt de hoogste score.
Vanuit jongeren zelf
De jury looft unaniem het feit dat dit project ontstaan is vanuit problemen die jongeren zelf
ervaren, dat ze zelf oplossingen zoeken en uitwerken, en eigenaar blijven van het proces. En dit
voor een cruciaal thema dat van toepassing kan zijn voor alle jongeren die in aanraking kunnen
komen met een jeugdrechtbank.
Woordenboek
Het project vertrekt vanuit de vaststelling van pleegjongeren dat de werking van de jeugdrechtbank
vaak heel stresserend is en niet aangepast aan hun noden. Daarom willen ze een actieve toolbox
ontwikkelen die hen bij staat bij het eerste contact met de jeugdrechtbank, met onder meer
neergeschreven getuigenissen van meer ervaren pleegjongeren, een blik achter de schermen en
duidelijke info vooraf. Ook een woordenboek zit mee in de doos, om de soms moeilijke begrippen
en woorden die jeugdrechters hanteren, beter te kunnen verstaan. De doos zorgt ervoor dat
jongeren meer voorbereid en met een veiliger gevoel naar de jeugdrechtbank kunnen gaan.
De jongeren zijn eigenaars en initiatiefnemers van het project, de uitvoerders zijn pleegjongeren
tussen 12 en 18 jaar die onder toezicht staan of hebben gestaan van de jeugdrechter. Doelgroep
voor de toolbox zijn jongeren die voor het eerst naar de jeugdrechtbank moeten gaan. Dit kan later
uitgebreid worden naar alle jongeren onder toezicht van de jeugdrechter.

pagina 1 van 2

De andere genomineerden voor de juryprijs waren : CKG Open Poortje (Schilde) met het project ‘
Kid-OK-Kit’; Vzw Lia (Oost-Vlaanderen) met het project ‘Ervaringsdeskundige? Zoek ze op!’;
Begeleidingscentrum Stappen en vzw Lejo (Gent): met het project ‘Camping Campot’ en tenslotte
OOOC De Luwte – vzw Oranjehuis – vzw Lejo – Vzw Amon (West-Vlaanderen) met het project
‘Forta Kuné’
Publieksprijs
De publieksprijs, via een online stemming, werd gewonnen door Forta Kuné, een ervaringsgericht
aanbod voor jongeren en ouders in ernstige conflictrelaties die vastgelopen zijn. Met als doel hen
op een verbindende manier terug in beweging te brengen.
De winnaar van de publieksprijs krijgt kunstenaar Wouter Schoutteten voor één dag cadeau, in de
vorm van een kunstproject op maat van de organisatie én met inspraak van de jongeren uit te
werken.
De Dag van de Jeugdhulp is een organisatie van Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Zorg en
Gezondheid, Departement WVG en Departement Onderwijs en Vorming in samenwerking met de
koepels Vlaams Welzijnsverbond, Som en JO-IN.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, was aanwezig op de dag:
“Meedenken en meedoen door jongeren was het kernwoord van deze dag van de jeugdhulp en dat
blijkt ook uit de initiatieven die dit jaar meedongen naar de Prijs van de Jeugdhulp, een bekroning
die uiteraard mee wordt gekozen door de jongeren zelf. Mijn felicitaties aan alle inzendingen en
mag deze dag een verdere duw in de rug zijn om participatie door jongeren in de jeugdhulp verder
te verankeren. We kijken ook vol verwachting uit naar de installatie van een cliëntforum voor de
jeugdhulp dat momenteel in het Vlaams Parlement voorligt”.
Enkel voor pers: contact Pleegzorg Provincie Antwerpen: Niels Heselmans: 0491/56.29.55
Waarom jeugdhulp?
Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen, jongeren en gezinnen een
duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op
maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen
krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op
vooruit gaat.
Hoe werkt jeugdhulp?
Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft
aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt
de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten.
Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt,
kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.
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Enkel voor de pers
Perscontact: Peter Jan Bogaert, woordvoerder Jongerenwelzijn
T. 0476 41 00 46
E. peterjan.bogaert@jongerenwelzijn.be
Twitter: @PJBogaert
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