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PERSBERICHT 20/03/2019 
 
VLAAMS WELZIJNSVERBOND VRAAGT DAT MEERJARENPLAN VOOR DE JEUGDHULP EFFECTIEF WORDT 
UITGEVOERD 
 
Het Vlaams Welzijnsverbond roept de volgende Vlaamse regering op om een meerjarenplan voor de 
jeugdhulp op te stellen. ‘De resolutie daarover die zonet in de commissie Welzijn werd goedgekeurd, mag 
geen dode letter blijven’, aldus de koepelorganisatie. 
 
Wanneer een jongere nood heeft aan hulpverlening, moet de gepaste ondersteuning voorhanden zijn. Dat is 
het uitgangspunt van de resolutie voor de jeugdhulp die door de meerderheidspartijen in de commissie 
Welzijn van het Vlaams parlement werd ingediend. CD&V, N-VA en Open Vld vragen daarin om een 
meerjarenplan met meer middelen voor de residentiële jeugdhulp, zodat kleinere leefgroepen, voldoende 
personeel en differentiatie in de verblijfsvormen kunnen worden verzekerd. 
 
BELANGRIJKE HEFBOOM 
Het Vlaams Welzijnsverbond, de grootste werkgeversorganisatie voor de jeugdhulp, ijvert al jaren voor een 
langetermijnplanning en vindt de goedkeuring van deze resolutie dan ook een schot in de roos. Algemeen 
directeur Hendrik Delaruelle: ‘We willen de initiatiefnemers bedanken voor hun harde werk. Ze hebben goed 
geluisterd naar het werkveld dat al langer om een versterking van de omkadering en een uitbreiding van de 
capaciteit in de jeugdhulp vraagt. Deze resolutie is een belangrijke hefboom om dat ook effectief mogelijk te 
maken.’ 
 
REGEERAKKOORD 
De koepelorganisatie hoopt dan ook dat de resolutie bijval zal oogsten na de verkiezingen van mei 2019. ‘We 
willen de volgende Vlaamse regering bij deze al oproepen om een meerjarenplan voor de jeugdhulp in het 
regeerakkoord op te nemen. Enkel zo kunnen de nodige middelen ook worden gegarandeerd. En wat nog 
belangrijker is: het is essentieel om de levenskwaliteit te kunnen verbeteren van jongeren die zich sowieso 
al in moeilijke omstandigheden bevinden’, aldus Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond.  
 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams 
Welzijnsverbond: 0474 84 01 87, hendrik.delaruelle@vlaamswelzijnsverbond.be. 
 
Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt initiatiefnemers in de jeugdhulp en gezinsondersteuning, kinderopvang en ondersteuning van 
personen met een handicap. De koepelorganisatie vertegenwoordigt 750 voorzieningen en organisaties, samen goed voor een 
capaciteit van ongeveer 27.000 plaatsen en een tewerkstelling van 30.000 werknemers. 

 


