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1. OPVOLGING
1.1 GOEDKEURING VORIG VERSLAG 12/09/2017 EN 3/10/2017
De verslagen worden goedgekeurd.

1.2 GES+ ADVIES EN ANALYSE (ZIE VORIG VERSLAG)
Signalen vanuit verschillende hoeken dat er druk staat op GES+. Akkoord om hier vanuit het IROJ
een gezamenlijk signaal rond te geven.
Besluit: oprichting werkgroep.

1.3 NOTA OBC (BIJLAGE)
Een aangepaste lijst wordt nog bezorgd.

1.4 CLIENTOVERLEG DESKUNDIGEN
Een aangepaste lijst van externe deskundigen wordt in januari bezorgd.

1.5 COMMUNICATIE NAAR IROJ LEDEN
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1.6 TERUGKOPPELING OVERLEG IROJ-VOORZITTERS, PROVINCIE/VGC,
ADMINISTRATIE
Voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant is er nog geen duidelijkheid over ondersteuning
IROJ vanaf 2018. Voorlopig blijft Dominick Vosters dit doen.
Komt mogelijk nieuwe timing rond oproepen.
Dag van de jeugdhulp.
Nieuw decreet jeugddelinquentierecht: opsplitsing MOF-VOS? Nog heel wat discussie en verdere
uitwerking nodig.

2. GGZ: VLAAMSE TEMPLATE FUNCTIE 5: SPECIFIEKE
WOONVORMEN EN WOONONDERSTEUNING (BIJLAGE)
Zie ook presentatie. Link naar doelgroep 18-25 jarigen.
Opmerking bij deze oproep: We zien hier heel wat linken, maar er wordt - door de krappe timing geen advies gevraagd aan het IROJ.
Besluit: In een schrijven willen we deze linken duiden én doorgeven dat het niet kan dat
het IROJ hierin niet erkend wordt.

Reconversie capaciteit RTH-MFC
Vanuit een wijziging in de wetgeving begin 2017.
 Kadodder: stelt geen vraag om zijn capaciteit te wijzigen.
 Ganspoel: volgende week overleg met het VAPH.
Ook hier werd het IROJ niet structureel in betrokken. De mail van het VAPH dateert van 15 oktober,
waarin de nodige feedback gevraagd wordt tegen 30/10, inclusief advies IROJ.

3. REGIOPLAN IROJ ANTWERPEN: STAND VAN ZAKEN EN
OPVOLGING BUDGET
3.1 BUDGET REGIOPLAN
Dominick Vosters presenteert een overzicht van reeds goedgekeurde acties. Eind 2017 hebben we
nog een restbudget van 13900€. Wat doen we met dit budget? Verschillende opties om dit bedrag
nog te besteden:
 Zijn er goedgekeurde acties die budget nodig hebben?
 Cachet biedt starterskit aan. Gaat over 3 workshops, voor jongeren en door jongeren. Na afloop
krijgt elke deelnemer een startersrugzak. Dit voorstel werd ook in regio Vlaams-Brabant - Brussel
gedaan. Kostprijs van 3 workshops in 1 voorziening = 750€. 200€/rugzak.
 Actie studiedag verontrusting: vastleggen van budget voor de zaal?
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Besluit: het resterende budget wordt gebruikt voor het vastleggen van een zaal voor de
studiedag verontrusting en daarnaast voor 3 keer het traject van Cachet (totaal: 8250€).
Eén keer in elk arrondissement.
Naar de toekomst toe dienen we te vermijden dat er budget over blijft.

3.2 BUDGET PARTICIPATIE
Financiering tweede brainstormavond participatie. De eerste ging door op 10/10. Goedkeuring
voor 620€.
Participatie heeft een aparte pot van 10.000€.

4. ADVISERING RTJ: ÉÉN GEZIN - ÉÉN PLAN AANPAK
Toelichting samenwerkingsverbanden van de 4 regio's. De presentaties worden mee verstuurd met
het verslag.

4.1 REGIO MECHELEN - JOKKE ROMBAUTS EN LUC DE WIN
Reeds langer een samenwerkingsverband regio Zuidkant (VAPH-sector). Trawant gestart in 2013
vanuit RTJ-VAPH, daarna met projectmiddelen.
Trekker: MFC Ritmica.
Regio: vroegere ROV Zuidkant. Is meer dan de vooropgezette aantallen in de oproep. Indien nodig
bereidheid om te sleutelen aan deze indeling.
Mortsel: hoort bij deze regio als de indeling vanuit het VAPH - die de zorgregio's volgen - wordt
gevolgd. Kan echter bekeken worden.
Eerstelijnspsychologische functie: inbedding in de wijkgezondheidscentra en Huizen van het Kind
Mechelen. Hiervoor worden middelen gebundeld: 1FTE + middelen vanuit PANGG.
Startdatum: maart-april 2018. De middelen van Trawant lopen eind 2017 af.
Opmerking bij de geplande bevraging: belangrijk om bv ook jeugdwerk en jongeren zelf te
bevragen, niet enkel de hulpverlening.
Grootte wachtlijstproblematiek?
Geen globale analyse. Bv wachttijd VAPH-sector RTJ: 6 maanden, BJZ: vorig jaar: 1 jaar, op dit
moment 6 maanden.
Eigen Kracht heeft reeds ondertekend. Er zal nog meer worden ingezet op netwerkversterkende
initiatieven.
Verdunning van middelen?
Middelen inzetten op de plaatsen waar het nodig is. Op dit moment worden nog cijfers verzameld.
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4.2 KEMPEN - PETER CALLENS EN WIM DUERLOO
Gestart vanuit de netwerkstuurgroep Kempen. Sinds 2015 wachtlijstbeheer RTJ vanuit BJB-sector.
Trekker: CAW De Kempen, in tandem met Cirkant.
Regio: arrondissement Turnhout. Dit is meer dan het vooropgezette aantal in de oproep. Bewuste
keuze om toch het hele arrondissement te nemen.
De concepttekst wordt deze namiddag voorgelegd aan de verschillende partners.
Vanuit een eerste bevraging blijkt dat er nood is aan outreach. Organisaties zitten met een heel
aantal vragen vast bij de start. Prioriteit geven aan behoefteonderzoek. Van daaruit zullen 'functies'
verder worden uitgewerkt.
Startdatum: 2018.
Hoelang duurt vraagverheldering? Waarom modulair starten? Dit lijkt weinig vraaggestuurd, en
sterk aanbodgestuurd?
Werken met verschillende functies: onthaal, outreach, vraagverheldering,… Doel is om op maat te
werken, met die functies, niet met vaste modules (waarin een aantal zaken vast zijn bepaald).
Inhoudelijk kader: netwerkgericht, op maat van gezinnen, starten vanuit de kracht van gezinnen.
Plus vertrekken van de enorme deskundigheid die in de verschillende teams aanwezig is.
Waar worden de middelen ingezet?
Samen met die 27 partners wordt eerst visie uitgewerkt. De verschillende functies worden daarna
verder uitgewerkt. De middelen worden dan later verspreid (werkwijze ligt nog niet vast) aan die
partners die hier aan willen meewerken. Er komen 'trefplaats-medewerkers' die hun tijd gaan
investeren in het samenwerkingsverband.
Opmerking bij de regio: overleg met regio Mechelen: Herenhout.
Opmerking: in de motivatie voldoende aandacht geven aan geconcentreerde inzet van de
middelen.

4.3 REGIO ANTWERPEN PERIFERIE - CHANTAL VAN OVERVELT
Er is reeds heel wat samenwerking in de regio: samenwerkingsverband Voorkempen. Gestart
vanuit eerstelijn.
Keuze om de middelen te focussen op 2 eerstelijnszones (nog kleine wijzigingen mogelijk door
keuze van bepaalde gemeenten).
Trekker: OLO vzw.
Startdatum: 1/4/2018.
Binnen regio Antwerpen zijn er 2 netwerken. Er zal aan de overheid een andere verdeelsleutel
voorgesteld worden: 70% naar het netwerk Antwerpen Stad en 30% naar het netwerk Antwerpen
periferie.
Zicht op uitbreiding en capaciteitsbehoefte?
Op dit moment zijn nog niet alle cijfers naast elkaar gelegd. Er zijn vooral veel vragen vanuit de
brede instap. Vandaar zal er vooral worden ingezet op laagdrempelig, snel inzetbaar, flexibel
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aanbod (in de presentatie de groene balk). CKG vult aan dat voor jonge kinderen in deze regio er
lange wachttijden (4à6 maanden) voor het snelle aanbod zijn.
In de stuurgroep zijn er ook leden die deel uitmaken van de stuurgroep van PANGG. Connectie
tussen de 2 moet nog verder concreet worden uitgewerkt.

4.4 ANTWERPEN STAD - MAARTEN CAESTECKER
Regio afgebakend o.b.v. een aantal indicatoren. Hierdoor een aaneengesloten aantal zones.
Trekker: Stad Antwerpen.
Opmerking: betrekken van de wijkgezondheidscentra zou een meerwaarde zijn.
Waar wordt de eerstelijnspsychologische functie ingebed?
CGG zou een optie zijn, maar is nog niet concreet uitgewerkt.
Startdatum: de meerderheid zou graag in 2018 starten.
Besluit:
De leden van het IROJ adviseren bovenstaande samenwerkingsverbanden positief.
Er wordt nu een advies aan het IROJ gevraagd, niet op het moment dat er een definitief
samenwerkingsverband voorligt. Het is wel de bedoeling om een link te maken tussen deze
samenwerkingsverbanden en het IROJ. We plaatsen het daarom regelmatig op de agenda.

5. ADVISERING GGZ: TEMPLATE VROEGDETECTIE EN INTERVENTIE
(BIJLAGE)
Toelichting door Sara Keymolen (PANGG0-18). Zie ook presentatie. Deadline 15/11.
Belang van een goede afstemming tussen PANGG0-18 en samenwerkingsverbanden één gezin-één
plan.
Opmerking: Samenwerking tussen CAW en VDIP had zijn waarde qua preventie / vroeginterventie.
Maar middelen werden nu teruggetrokken?
Binnen provincie Antwerpen waren er 3 projecten die in deze template moesten inkantelen, nl.
VDIP, PLUG INN en project bij CGG VAGGA. Bij deze 3 projecten gaan er middelen af (bv. bij VDIP
een halftijdse). Binnen het arrondissement Antwerpen kunnen er dus minder cliënten geholpen
worden. Deze middelen verschuiven naar de arrondissementen Turnhout en Mechelen (om de
verdeelsleutel 50 - 25 - 25 te volgen). In totaliteit genomen over de hele provincie kunnen er meer
cliënten geholpen worden.
RTJ:
Belangrijk om PANGG0-18 expliciet als partner op te nemen. Los daarvan zitten bv de CGG's / OPZ
/… wel in de samenwerkingsverbanden.
Besluit: De template wordt principieel positief geadviseerd. De template (volledige tekst)
wordt nog doorgestuurd aan iedereen.
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6. INFORMATIEF
6.1 PANGG0-18: NETWERKFORUM 23/11/2017

6.2 ONLINE BEVRAGING OVER ERVARINGSDESKUNDIGHEID IN DE JEUGDHULP

6.3 DATA IROJ ANTWERPEN 2018








06/02/2018 van 09u30 tot 12u00 (VAC Antwerpen)
20/03/2018 van 09u30 tot 12u00 (VAC Antwerpen)
15/05/2018 van 09u30 tot 12u00 (VAC Antwerpen)
26/06/2018 (voorlopig) van 09u30 tot 12u00 (VAC Antwerpen)
11/09/2018 van 09u30 tot 12u00 (VAC Antwerpen)
06/11/2018 van 09u30 tot 12u00 (VAC Antwerpen)
11/12/2018 van 09u30 tot 12u00 (VAC Antwerpen)

Het volgende IROJ gaat door op 5/12/2017 van 9u30 tot 12u00.
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