SCHRIFTELIJKE VRAAG
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van TINE SOENS
datum: 26 februari 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Jeugdhulpverlening - Eindrapport “Awel, wat moet ik doen?”
Op 13 februari 2015 kwam het eindrapport “Awel, wat moet ik doen?” van Awel vzw uit.
In dit rapport onderzocht Awel de veerkracht van jongeren die bij hen aankloppen. Ze
doet dit onder andere door de drempels die jongeren ervaren wanneer ze met problemen
te kampen hebben te onderzoeken.
Awel vzw doet ook een aantal aanbevelingen, zowel voor de organisatie zelf als voor het
beleid. Het gaat onder andere over het vertalen van informatie naar jongen en over het
wegwerken van praktische drempels waarmee jongeren geconfronteerd worden bij de
uitoefening van hun rechten.
1.

Heeft de minister kennis genomen van het rapport?

2.

Zal de minister rekening houden met de beleidsaanbevelingen uit het rapport en
indien nodig ze doorgeven aan zijn collega-ministers?

3.

Zal het kabinet overleggen met Awel om de situatie te bespreken en verder op te
volgen?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 136 van 26 februari 2015
van TINE SOENS

1. Ik heb met veel interesse het rapport van Awel gelezen en zie hier alvast interessante
linken met het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en de beleidsnota Jeugd. In
mijn beleidsnota haal ik bijvoorbeeld pesten en welzijnspreventiewerk aan als
belangrijke prioriteiten voor de komende regeerperiode. Wanneer Awel in zijn rapport
deze prioriteiten bevestigt en interessante aanbevelingen doet, kan ik dit alleen maar
positief vinden en ze trachten verder op te volgen.
2. In mijn beleidsnota Jeugd haalde ik al aan dat het welzijn van jongeren mij nauw aan
het hart ligt. Naast de website ‘Noknok’ rond welzijn en preventie van zelfmoord en de
preventiecoaches die de CLB’s ondersteunen, vernoem ik ook Awel, de kinder- en
jongerentelefoon, als een zeer belangrijke speler wat betreft informatie voor jongeren
en preventiewerk.
Het thema welzijn is ook een hoofdstuk in het JKP dat mijn administratie nu aan het
voorbereiden is. In het JKP vraagt operationele doelstelling 9.2, zoals opgenomen in
het doelstellingenkader dat op 19 december 2014 werd voorgelegd aan de Vlaamse
Regering, een betere aansturing om volwassenen, jongeren en kinderen de weg te
laten vinden naar informatie rond mentale zorg en welzijn. In het rapport van Awel
wordt aangehaald hoe moeilijk het is voor jongeren om te praten over hun problemen.
‘Om veerkrachtig in het leven te staan en de hulp van anderen in te roepen, is het
nodig dat jongeren zich kwetsbaar opstellen’. De onlinetool die Awel hiervoor wil
ontwikkelen kan zeer interessant zijn om hier drempelverlagend mee aan de slag te
gaan. Operationele doelstelling 9.3 heeft het over een ondersteuningsaanbod voor
personen waar kinderen en jongeren zich naar richten met vragen of problemen. Deze
vraag naar handvatten zie ik weerspiegeld in de aanbeveling ‘naar meer verbinding in
de maatschappij’ op pagina 60 van het rapport. Een mentor zou, volgens het rapport,
een grote rol kunnen spelen voor jongeren. Met het uitwerken van een
ondersteuningsaanbod, kunnen we personen in de directe omgeving van jongeren
stimuleren om een gesprekspartner en vertrouwenspersoon te zijn waar jongeren
terecht kunnen met vragen.
De verdere concretisering van het JKP, o.a. voor de doelstellingen hierboven, gebeurt
in overleg met onze verschillende aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid
vanuit de relevante beleidsdomeinen. Zo benader ik de betrokken doelstelling
Welbevinden en de andere genoemde prioriteiten steeds in samenwerking met mijn
collega-minister van Welzijn en zijn administratie.
3. In mijn beleidsnota geef ik in operationele doelstelling 4.1 reeds aan dat ik het
jeugdinformatiebeleid doeltreffender wil maken. Om een duidelijk aanspreekpunt voor
kinderen en jongeren te creëren wil ik bekijken wat de mogelijkheden zijn om een
eenvoudig toegankelijk communicatieplatform te ontwikkelen.
Hiervoor wil ik verschillende organisaties betrekken met een specifieke expertise rond
jeugdinformatie. Awel is een organisatie die in dit overleg thuishoort en betrokken zal
worden.

