REGIOPLAN JEUGDHULP 2016-2019

Oost-Vlaanderen
17/11/2017

1.

TOEGANG
timing

1.1.

acties

trekker

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

voorjaar 2018

positioneren en profileren aanbod begeleiding:
informatiemoment september 2017

Caroline Robberecht/ Tom Elen sectoren gevat door het
- WG Planning en Advisering - decreet IJH - partners met een
NWO JH
aanbod naar jongeren

voorjaar 2018

positioneren en profileren aanbod begeleiding: sub
regionale afstemmingsoefening

1.2.

voorjaar 2018

Caroline Robberecht/ Tom Elen
- WG Planning en Advisering NWO JH
ACT

1.3.

voorjaar 2017

1.4.

2017-2018

uitbouwen van een regionaal info- en
aanspreekpunt: exploratie van de idee voor Ovl op
het IROJ - afstemming - visie
bekendmaking van het aanbod: ontmoetingsmoment NWO JH W&D
Waas & Dender
cultuursensitieve zorg: sensibiliserende sessie voor
Netwerk CSZ
alle betrokken actoren (methodiekencafé,
Dunya? (Pleegzorg)
intervisietafels, …)

2.

CONTINUÏTEIT
timing

2.1.

2.2.

2015 - 2016 -2017

acties

trekker

afspraken verbeteren de continuïteit: de dialoog
wordt gevoerd op het niveau van het netwerk
jeugdhulp rond alternatieven voor het werken met
wachtlijsten

NWO JH/ aanspreekpersoon
vanuit het IROJ Isabelle
Quintens

cliëntoverleg en bemiddeling ruimer inzetten:
voorstelling van de werking op het IROJ Ovl

Loket CO & B
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budget DEP
WVG

budget JW

sectoren gevat door het
decreet IJH - partners met een
aanbod naar jongeren
IROJ Ovl

21/04/2017

17/11/2017

sectoren gevat door het
decreet IJH
netwerk cultuursensitieve zorg
(CAW, CGG, RADAR ICL, Het
PAKT, ADS, agentschap
integratie en inburgering,
Provincie Ovl - OTA)

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

datum
goedkeuring
ACO
21/04/2017

€ 700,00

budget DEP
WVG

budget JW

21/04/2017

datum
goedkeuring
ACO

REGIOPLAN JEUGDHULP 2016-2019
2.2.

cliëntoverleg bekendmaken: regionaal
informatiemoment mogelijkheden tot casusoverleg

RADAR

2.3. 2017

continuïteit bij uitstroom van jongvolwassenen uit
de jeugdhulp: opstart WG jongvolwassenen

Caroline Robberecht/ Tom Elen
ACT OVl - Marc De Veirman
CAW Ovl

continuïteit bij uitstroom van jongvolwassenen uit
de jeugdhulp: inventarisatie acties gericht naar
jongvolwassenen
continuïteit bij uitstroom van jongvolwassenen uit
de jeugdhulp: structurele bruggen naar partners in de
hulpverlening naar volwassenen
continuïteit bij uitstroom van jongvolwassenen uit
de jeugdhulp: structurele samenwerking zoeken met
partners met een specifiek aanbod voor de doelgroep

Caroline Robberecht/ Tom Elen
ACT OVl - Marc De Veirman
CAW Ovl
Caroline Robberecht/ Tom Elen
ACT OVl - Marc De Veirman
CAW Ovl
Caroline Robberecht/ Tom Elen
ACT OVl - Marc De Veirman
CAW Ovl

2017

2018

2017

2017

2017

2017

2.4.

2.5.

continuïteit bij uitstroom van jongvolwassenen uit
de jeugdhulp: casusopvolging

Caroline Robberecht/ Tom Elen
ACT OVl - Marc De Veirman
CAW Ovl
continuïteit bij uitstroom van jongvolwassenen uit
Caroline Robberecht/ Tom Elen
de jeugdhulp: verspreiding good practices naar de sub ACT OVl - Marc De Veirman
regionale netwerken jongvolwassenen
CAW Ovl
continuïteit bij uitstroom van jongvolwassenen uit
de jeugdhulp: acties rond KOPP-KOAP: train de
trainer; zien, durven, doen; intervisietafels
vermaatschappelijking inzetten in kader van
rondetafelgesprekken bij jongvolwassenen
vermaatschappelijking project Vreemdgaan ook voor
(jong)volwassenen met wisselleren in GG
volwassenen
jonge kinderen: gedeelde visietekst uithuisplaatsing
jonge kinderen

RADAR ICL, Marianne
Vandewalle
Gretl Dons (DOP OVl)
RADAR ICL, Josephine
Callewaert
Isabelle Quintens
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Jeugdhulp, RADAR (ICL), Het
PAKT, ADS

Oost-Vlaanderen

REGIOPLAN JEUGDHULP 2016-2019
2.5.

2.6.

jonge kinderen: uitschrijven van
samenwerkingsscenario's in functie van
perspectiefzoekende/perspectiefbiedende trajecten

2017 - 2018

3.

conflictueuze scheidingen: WG HCS DEG - uitwerken
materiaal expertiseontwikkeling bij professionelen
met als doel om verdere escalaties van conflicten te
vemijden

Netwerk infants OostVlaanderen - ICL RADAR?
€ 1.000,00

6/10/2017

Lieve Vandekerchove

CLIËNTPARTICIPATIE
timing

3.1.

3.2.

Isabelle Quintens

infants: intersectorale themagerichte intervisietafels RADAR Marianne Vandewalle
in de drie subregio' en intersectoraal
vormingsaanbod?
conflictueuze scheidingen: opzetten van een
Koen Clottens CAW Ovl
hulpprogramma conflictueuze scheidingen bekendmaking van het aanbod hoog conflictueuze
scheidingen

2017

Oost-Vlaanderen

voorjaar 2018

acties
De werkgroep participatie bereidt een actie mbt de
bekendmaking/sensibilisering rond de
vertrouwenspersoon voor.
cliëntperspectief in het IROJ inbrengen:
participatie in de jeugdhulp stimuleren: regionaal
uitwisselingsmoment van inspirerende praktijken

trekker

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO

WG Cliëntparticipatie

WG Cliëntparticipatie

6500

6/10/2017

4. VERONTRUSTING
timing
4.1.

2016 - 2017 - 2018

acties
vorming hulpverleners: training 'dialoog met de
cliënt'

trekker
Isabelle Quintens
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betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)
AJ - VK

budget DEP
WVG

budget JW
€ 6.120,00

datum
goedkeuring
ACO
6/10/2017
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4.1.

2016 - 2017 - 2018
2017

4.2.

vorming hulpverleners: training 'omgaan met morele Isabelle Quintens
dilemma's'
vorming hulpverleners: uitwerken aanbod in kader
Sonja Ramboer
van hoog conflictueuze scheidingen - opzetten KuK

2016-2017

vorming hulpverleners: training 'zien, durven, doen'

2018

vorming hulpverleners: betrekken van directies in een Isabelle Quintens
parallel proces op het thema verontrusting
samenwerkingsafspraken in het kader van handelen Isabelle Quintens
in verontrustende situaties: dialoogtafels/ casustafels
tussen de GV en het brede werkveld

2018

2018

Oost-Vlaanderen

CAW

6/10/2017

GGZ - BJB - VAPH - CLB - CAW K&G

€ 7.180,00

17/11/2017

budget JW

datum
goedkeuring
ACO

RADAR

AJ - VK - NWO JH AAOU - NWO
JH DEG - NWO W&D

samenwerkingsafspraken in het kader van handelen in Isabelle Quintens
verontrustende situaties: samenwerkingsprotocol
welzijn-justitie in het kader van conflictueuze
scheidingen

familierechtbank justitiehuizen - jeugdrechters parket

acties

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

5. ADVISERING
timing

5.1.

trekker

Uitvoering beleidsdoelstelling ‘Tegen 2020 gebeurt WG planning en advisering
de programmatie van het aanbod intersectoraal en
op regionaal niveau’: het IROJ capteert alle
wijzigingen mbt het aanbod in de regio en spreekt hier
rond advies uit.

sectoren gevat door het
decreet Integrale Jeugdhulp

advisering bij reconversie en uitbreidingsbeleid:
WG planning en advisering
verbinding maken met de organisaties en diensten in
functie van voorbereiding op toekomstige
adviesvragen

sectoren gevat door het
decreet Integrale Jeugdhulp

5.2.
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budget DEP
WVG

REGIOPLAN JEUGDHULP 2016-2019

Oost-Vlaanderen

6. CRISIS
timing

6.1. 2016 - 2017

acties

trekker

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

samenwerking in crisis tussen GGZ - IJH (ontwikkelen Alain Slock/ Gijs Mommerency partners binnen het
van gemeenschappelijke vraagverhelderingsproces crisisnetwerk IJH - partners
duidelijkere communicatie naar de burger ivm
binnen het crisisnetwerk GGZ
crisisaanbod - afstemming modules crisis IJH &
aanbod RADAR Programma crisiszorg )

2017

crisisnetwerk IJH Caroline Robberecht/ Tom Elen crisispleegzorg
Alain Slock
partners binnen het
crisisnetwerk IJH - partners
binnen het crisisnetwerk GGZ
Alain Slock
partners binnen het
crisisnetwerk IJH - partners
binnen het crisisnetwerk GGZ

2017

de plaats van crisispleegzorg in het crisisnetwerk
communicatie gericht naar de verschillende
betrokkenen

2017

Kwaliteitsgarantie van een gelijkvormig hulpaanbod

2017

vraagverheldering en expertisedeling

Alain Slock

partners binnen het
crisisnetwerk IJH - partners
binnen het crisisnetwerk GGZ

2017

Opvolgen en analyseren van cijfergegevens –
afstemming op Insisto – vanuit rapporten de nodige
conclusies formuleren

Alain Slock

partners binnen het
crisisnetwerk IJH - partners
binnen het crisisnetwerk GGZ
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budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO
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Oost-Vlaanderen

7. ALGEMENE ORGANISATIE JEUGDHULP OOST-VLAANDEREN
timing

7.1. 2017

acties

trekker

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

communicatie regionale initiatieven

Bert VA

voorzitters netwerken
jeugdhulp

budget DEP
WVG

budget JW

€ 5.000,00

€ 20.000,00
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datum
goedkeuring
ACO
6/10/2017

