REGIOPLAN JEUGDHULP 2016-2019

West-Vlaanderen
17/11/2017

1.

TOEGANG
timing

1.1.

1.2.

trekker

2017-2018

Afstemming van de modules begeleiding

2018-2019

Afstemming van de modules training, behandeling en
verblijf (timing: bij beschikbaarheid Vlaams kader)

2018-2019

Afstemmen aanbod van de sectoren gevat door IJH en
aanbod kinder-en jeugdpsychiatrie (niet gevat door
IJH)
Uitbouwen van een info-en aanspreekpunt jeugdhulp: Koen Gevaert
starten met oplijsten van noden en verwachtingen op
niveau IROJ
Bekendmaking van het aanbod: starten met een
bespreking op niveau IROJ - najaar 2017

2017-2019

1.3.

2.

acties

Ad hoc WG begeleiding (vz:
Tim Stroobants)

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

budget DEP
WVG

Aanmelders + alle
jeugdhulpaanbieders met
aanbod begeleiding/
netwerkgroepen jeugdhulp

budget JW
500 euro (voor
organisatie overleg)

Aanmelders + alle
jeugdhulpaanbieders met
aanbod training, behandeling
en verblijf

datum
goedkeuring
ACO
17/11/2017

17/11/2017

17/11/2017

17/11/2017

17/11/2017

CONTINUÏTEIT
timing

2.1.

2017-2019

2.2.

2017
2017
2017

acties

trekker

Continuïteit in de jeugdhulp: starten met visieontwikkeling op continuïteit vanuit cliëntperspectief.
Daarna actiefiche uitwerken.
In kaart brengen diverse vormen cliëntoverleg en
zoeken
naarinfosessies
maximale op
afstemming
Aanbieden
maat over cliëntoverleg en
bemiddeling
Uitzuiveren inhoudelijke discussiepunten m.b.t.
cliëntoverleg en bemiddeling

WG continuïteit (gezamenlijk
RTJ/ NRTJ)
Vanessa Loones (loket
provincie)
Vanessa Loones (loket
provincie)
Vanessa Loones (loket
provincie)
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betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO
17/11/2017

17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
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2.2.

2017

Het actualiseren/aanleggen van een pool van
Vanessa Loones (loket
externe deskundigen voor deelname aan een
provincie)
cliëntoverleg IJH
Continuïteit bij uitstroom van jongvolwassenen uit de
jeugdhulp: starten met uitwisseling op niveau IROJ
rond praktijken in de regio en knelpunten vanuit
voorzieningen/cliëntperspectief
(12/05/17)
Vermaatschappelijking:
starten met
uitwisseling op

2.3. 2017-2019

2.4.

2017-2019

niveau IROJ rond praktijken en noden in de regio
vanuit voorzieningen/ cliëntperspectief.
Jonge kinderen: oprichten denktank als aanzet naar
een Werkgroep Jonge Kinderen

2.5.

2017-2019

3.

CLIËNTPARTICIPATIE
timing

acties

WG jonge kinderen

trekker

3.1.

2017-2019

Uitwerken en uitvoeren acties ifv het uitklaren en
WG cliëntparticipatie (mix
versterken van de figuur van vertrouwenspersoon en cliëntvert. en stafmedewerkers
steunfiguur (sensibilisering en expertisedeling)
uit alle sectoren)

3.2.

2017-2019

Mogelijkheid onderzoeken om vzw cachet en vzw
ouderparticipatie uit te breiden naar WVL
Blijven investeren in methodieken om
cliëntperspectief op de voorgrond van het IROJ te
brengen
Zoeken naar manieren om het cliëntperspectief
prominenter naar voor te laten komen in de
netwerkgroepen
Inspireren en sensibiliseren rond invulling van
participatie in de voorziening
Campagne participatieve basishouding nieuw leven
inblazen

2017-2019

2017-2019

2017-2019
2017-2019

West-Vlaanderen
17/11/2017

17/11/2017

17/11/2017

Alle hulpverlenende diensten
die werken met jonge kinderen

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

€ 3.000,00

budget DEP
WVG

budget JW

17/11/2017

datum
goedkeuring
ACO
17/11/2017

WG cliëntparticipatie

IROJ

17/11/2017

WG cliëntparticipatie

IROJ

17/11/2017

WG cliëntparticipatie

Netwerkgroepen

17/11/2017

WG cliëntparticipatie

17/11/2017

WG cliëntparticipatie

17/11/2017
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3.2.

2017-2019

Bij adviseringsvragen nagaan op welke manier het
cliëntperspectief en de figuur van de
vertrouwenspersoon een plaats krijgt en waar de
meerwaarde zit voor de cliënt

WG cliëntparticipatie

West-Vlaanderen

WG advisering/ IROJ

17/11/2017

4. VERONTRUSTING
timing
4.1.

2017-2019

trekker

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO
17/11/2017

Ontwikkeling en organisatie van een vormingsaanbod WG verontrusting (vz:
voor voorzieningen in het omgaan met verontrusting Gemandateerde
Voorzieningen)
Organisatie Regionaal overleg Kindermishandeling
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Organisatie van gezamenlijke vorming en intervisie
WG KUK -Kinderen uit de knel
voor basiswerkers m.b.t. de problematiek van
echtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn

5.000 ipv 10.000
euro

€ 3.000,00

17/11/2017

2017

Organisatie subregionale dialoogmomenten tussen
gemandateerde voorzieningen en het werkveld

Gemandateerde Voorzieningen

500 ipv 1.000 euro

17/11/2017

2017-19

Evoluties opvolgen, o.a. ketenaanpak, radicalisering

IROJ

2017

Toepassing art. 75/01 mozaïekdecreet in kaart
WG verontrusting
brengen
Acties ifv afstemming brede instap en
(sub)WG verontrusting
probleemgebonden hulp (RTJ en NRTJ) in het omgaan
met verontrusting

2017-2019
2017

4.2.

acties

2017-19

17/11/2017

17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017

5. ADVISERING

5.1.

timing

acties

trekker

2017

Uittekenen procedures om op niveau van het IROJ tot WG advisering (vz: Filip De
een advies te komen
Baets)
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betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)
IROJ

budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO
17/11/2017
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5.1.

6.

6.1.

7.

7.1.

West-Vlaanderen

2017-2019

Uitbreiding/ verschuiving van het aanbod adviseren

WG advisering

IROJ

17/11/2017

2016-2017
2017-2019

Tekorten in het aanbod in kaart brengen
Visie ontwikkelen op intersectorale, regionale
programmatie

WG advisering
WG advisering

IROJ
IROJ

17/11/2017
17/11/2017

betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

INTERSECTORAAL CRISISAANBOD
timing

acties

trekker

2017-2019

Verdere afstemming met WINGG en K-diensten

2017-2019
2017-2019

Samenwerking met pleegzorg intensifiëren
Opvolgen en analyseren van cijfergegevens –
afstemming op Insisto – vanuit rapporten de nodige
conclusies kunnen trekken naar netwerk toe

netwerkgroep crisis (vz:
Pieter Vanhauwere)
netwerkgroep crisis
netwerkgroep crisis

budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017

INTERSECTORALE SAMENWERKING JEUGDHULP - GGZ
timing

acties

trekker

2017-2019
2017-2019

Bespreking in IROJ over mandaat K-diensten
IROJ-WINGG
Bij de opmaak van actieplannen op niveau IROJ/
IROJ-WINGG
WINGG elkaar wederzijds consulteren en informeren

2017-2019

Elkaars intiatieven ondersteunen/ mee
bekendmaken/ promoten vb.intersectoraal
netwerkforum WINGG

IROJ-WINGG

17/11/2017

2017-2019

Gezamenlijke initiatieven opzetten IROJ/ WINGG

IROJ-WINGG

17/11/2017
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betrokken partners
(sectoren/netwerken/…)

budget DEP
WVG

budget JW

datum
goedkeuring
ACO
17/11/2017
17/11/2017

