Straathoekwerkers, drughulpverleners, preventiewerkers en begeleiders Alternatieve
Gerechtelijke Maatregelen vanaf 1 juli in vooropzeg?
Maar liefst 102 lokale besturen hebben met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en/of
Justitie een Strategisch veiligheids- en preventiecontract. Deze contracten eindigen op 31
december 2010.
Er zijn 64 gemeenten die binnen dit contract extra aandacht besteden aan de drugproblematiek
en dit door de tewerkstelling van straathoekwerkers, drughulpverleners/preventiewerkers
en/of begeleiders voor Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen.
Met deze middelen zijn in Vlaanderen 183 straathoekwerkers, preventiewerkers en
hulpverleners en 28 begeleiders voor alternatieve straffen gefinancierd. Deze 'projecten' lopen
reeds van begin de jaren 90 en zijn meerdere malen verlengd.
Door de rechtsonzekerheid omtrent de toekomst van deze contracten zullen vele werkgevers
zich genoodzaakt voelen om al deze mensen vanaf 1 juli 2010 in vooropzeg te zetten. De stad
Tongeren is ondertussen de eerste werkgever die haar straathoekwerker vooropzeg heeft
gegeven.
Alle centra voor hulpverlening, preventie en straathoekwerk die in Vlaanderen één of
meerdere van deze werknemers in dienst hebben, vrezen ervoor dat hun werking daardoor op
korte termijn zal worden 'onthoofd'. Zelfs indien binnen enkele maanden zou blijken dat de
contracten worden verlengd is de schade niet te overzien. Er dreigt om te beginnen heel wat
demotivatie in de rangen van diegenen in hun opzegperiode, maar het is nog erger dat de
sector haar beste krachten zal verliezen omdat deze het eerst een andere job zullen zoeken en
vinden. Door de dreigende rechtsonzekerheid wordt de toekomst van de Gerechtelijk
Alternatieve Maatregelen, de drughulpverlening, de preventie en het straathoekwerk
onherstelbaar aangetast.
De sector vraagt dan ook hoogdringend een duidelijk signaal vanwege de politieke
verantwoordelijken. Een signaal waarbij de lopende contracten minstens zullen worden
verlengd tot eind 2011. Dit biedt voor de nieuwe regering voldoende tijd om de contracten te
evalueren en eventueel nieuwe accenten te leggen en voor de samenleving komt er zo de
garantie op een verdere deskundige aanpak van de drugproblematiek. Het signaal is verder
belangrijk om de werkzekerheid - al is het dan voor een relatief korte periode - van de vele
medewerkers, die dagelijks het beste van zichzelf geven, te waarborgen.
Wij wijzen er verder op dat ook binnen de Stedelijke en Gemeentelijke Preventiediensten tal
van medewerkers in een gelijkaardige precaire situatie verkeren.
Dit is met andere woorden een dringende oproep om de vakantie niet te laten beginnen met
een vooropzeg van honderden medewerkers die dagelijks het hulpverlenings-, preventie- en
veiligheidsbeleid uitvoeren.
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