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Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp OostVlaanderen

1. Kennismaking, inleiding en planning IROJ


De vergadering start met een verwelkoming van alle leden en
een kennismakingsrondje voor de nieuwe leden.



De opdrachten van het IROJ kaderen in artikel 8 van het
decreet IJH : een gezamenlijk engagement opnemen ten
behoeve van minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend
geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken
personen uit hun leefomgeving en daartoe :
o
o
o
o
o
o
o

inzetten op vermaatschappelijking van de jeugdhulp;
organiseren van tijdige toegang tot de jeugdhulp;
waarborgen van flexibiliteit en continuïteit van de
jeugdhulp met inbegrip van de naadloze overgang naar
andere vormen van hulpverlening;
gepast omgaan met verontrustende situaties in de
jeugdhulp;
voorzien in een subsidiair aanbod crisisjeugdhulp;
hen maximaal in de jeugdhulpverlening laten
participeren;
een integrale aanpak realiseren bij het organiseren en
het aanbieden van jeugdhulp

Verontschuldigd :
Patrick D'Oosterlinck
(CLB)
Björn Biesiada (CGG)
Raf Opstaele (CGG)
Mieke Dossche
(jeugdmagistratuur)



Voor 2014 is de opdracht die het managementcomité aan de
IROJ's geeft beperkt tot twee actiefiches :
o

Actiefiche 1 : Organisatie van de eigen werking van het
IROJ : Samenstelling / Opstellen huishoudelijk
reglement / voorzitter verkiezen / verhelderen structuren
onder IROJ -> uiterlijk binnen 3 maand

o

Actiefiche 2 : Monitoring van de regionale effecten van
het transitieproces naar het nieuwe jeugdhulplandschap
op de samenwerking van de actoren gevat door IJH ->

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd./5

./...
Aangezien Oost-Vlaanderen voorstartregio was
staan we op dit punt al verder dan de andere regio's
(provincies + Brussel).


Vergaderfrequentie : het IROJ beslist om de huidige frequentie
van 5x/jaar aan te houden. In principe wordt gevraagd om 14
dagen voor het managementcomité te vergaderen met het oog
op de rapportage-opdracht.
Er wordt gevraagd of het wel zo nodig is om de eigen planning
van het IROJ af te stemmen op de planning van het
managementcomité. Dit was echter ook vroeger al de
gewoonte en moet toelaten om rond bepaalde punten
gelijktijdig feedback te krijgen uit de verschillende provincies.



Vraag : kunnen nog 'wissels' worden doorgegeven ? Dit kan
nog tot de samenstelling volledig is en officieel wordt
overgemaakt aan het managementcomité.



Welke dag ? Vergaderingen bij voorkeur plannen op
woensdagnamiddag of vrijdagvoormiddag.
Volgende vergaderdata : vrijdag 9 mei (9-12u) en vrijdag 27
juni (9-12u)

2. Huishoudelijk Reglement


We missen nog enkele vertegenwoordigingen namens de
gebruikers/cliënten :
o

o
o
o


Er zijn nog geen vertegenwoordigers vanuit personen
met een handicap of armoede voorgedragen voor het
IROJ. Het Vlaams gebruikers overleg voor personen
met een handicap (VGPH) heeft enkel een opdracht
voor ondersteuning van gebruikers in de zorgregie en
vaardigt tot op heden geen vertegenwoordiger af. Het
Vlaams Netwerk Armoede evenmin. Ze verklaren zich
wel bereid tot verdere inhoudelijke samenwerking.
Momenteel zijn er hierover besprekingen op Vlaams
niveau.
Het jeugd(welzijns)werk – m.n. Grip en Uit de Marge –
namen hetzelfde standpunt in.
Namens de jongeren is er wel een effectief lid maar
geen plaatsvervanger.
Namens de ouders is de vertegenwoordiging wel
volledig

Is het mogelijk om namens de cliënten/gebruikers extra-leden
te coöpteren. Uiteindelijk blijft dit een beperkte
vertegenwoordiging in vergelijking met de vertegenwoordiging
van elke welzijnssector en op die wijze kan het IROJ met een
voldoende ruime vertegenwoordiging van start in afwachting
van de uitkomst van het gesprek met het Vlaams Netwerk

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd./5

./...
Armoede en het VGPH.
De leden van het IROJ vinden het allereerst belangrijk dat de
standpunten van deze vertegenwoordigers worden gedragen
door een netwerk. Dit kan worden gegarandeerd door het
continueren van de reflectiegroepen.
De ervaring met deze reflectiegroepen was zeer waardevol.
Leen Poppe heeft als nieuwe opdracht de
cliëntvertegenwoordiging te ondersteunen en zal de
reflectiegroepen samenstellen.
De vergadering gaat akkoord met het coöpteren van twee
extra-ldeden vanuit de reflectiegroepen.


Vraag aan het IROJ om namens de administratie Kind en Gezin
(preventieve gezinsondersteuning) Annemie Boone als effectief
lid en Krista De Vos als plaatsvervangend lid te coöpteren
wordt goedgekeurd.



Vertegenwoordiging van de regionale netwerken : de leden van
het IROJ vinden het belangrijk dat deze netwerken
vertegenwoordigd zijn in het IROJ maar willen eerst kijken of dit
kan via de huidige vertegenwoordiging verlopen (dus zonder
extra-leden te coöpteren).



Het AWW wil graag het netwerk brede instap weer activeren.



De vraag wordt gesteld hoe de netwerken zullen worden
ondersteund. De provincie bevestigt dat het dit engagement wil
opnemen. Voor wat de 3 regio's betreft moet samen met de
partners van het Regionaal Welzijnsoverleg worden bekeken
worden op welke manier deze ondersteuning vorm kan krijgen.



Stent is in het IROJ vertegenwoordigd via Marc Bittremieux en
Raf Opstaele en wordt ook opgenomen in het organogram.



Er wordt voor gepleit om voor elk netwerk een duidelijke
opdrachtenfiche op te maken en deze te koppelen aan het
huishoudelijk reglement.



Stemprocedure : de leden van het IROJ streven zoals voorheen
naar besluitvorming bij consensus.
Er wordt opgemerkt dat tot nog toe nooit werd gestemd.
Anderzijds : als in de toekomst bindende zaken worden
geagendeerd (bv. inzake programmatie) is het belangrijk dat
deze procedure wordt vastgelegd.
Bij staking van stemmen (verduidelijking : ‘gelijk aantal
stemmen’) is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Om rechtsgeldig te kunnen stemmen dient minimaal 1 iemand
per sector aanwezig te zijn en minimaal 2
cliëntvertegenwoordigers.
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Het tekstvoorstel voor het huishoudelijk reglement wordt
voorafgaandelijk aan de volgende vergadering naar de leden
van het IROJ gestuurd.

3. Voorzitterschap van het IROJ


De voorzitter kan worden gekozen uit de stuurgroep-leden met
dien verstande dat het niet de vertegenwoordiger van de
Vlaamse overheid, het OCJ of de ITP kan zijn.



Er kan ook overwogen worden om iemand van buiten de
stuurgroep – maar met affiniteit met de jeugdhulpverlening – te
coöpteren. De leden van het IROJ bekijken de oproep met hun
sectorale achterban. Kandidaturen worden aan Caroline
Robberecht en Steven Van De Woestyne doorgegeven.



De termijn van het voorzitterschap bedraagt 3 jaar



Wat bij afwezigheid of tijdelijk wegvallen voorzitter.
Enkele voorstellen worden gedaan : het voorstel om de
secretaris in dat geval voorzitter te laten zijn.haalt het.

4. Feedback uit het projectteam Oost-Vlaanderen


Het projectteam is in Oost-Vlaanderen (als voorstartregio)
opgestart in november 2012 en bestaat uit de volgende
mensen: vertegenwoordiger van OCJ, VK, VAPH-administratie,
brugfiguur CLB, K&G (via verslaggeving), regioteam IJH,
crisisnetwerk.
Ook het CAW laat zich voortaan vertegenwoordigen in het
projectteam (Joke Merlaen)



Isabelle Quintens geeft als voorzitter van het projectteam een
stand van zaken.



Het projectteam werd bij de opstart als een uitdovend overleg
geconcipieerd. De werking wordt tot juni 2014 gecontinueerd.



Het projectteam richt zich vooral op communiceren en
informeren over de werking van de nieuwe structuren. De
communicatie is/was in de 3 arrondissementen ook gericht op
de politie. De andere provincies zullen hetzelfde traject lopen.



Ook de nieuwe opdrachten van de CLB’s komen in het
projectteam aan bod.



Naast de concepten was vooral de operationele invalshoek
belangrijk.



De komende tijd wil het projectteam ingaan op de rol van
bemiddeling en cliëntoverleg in het nieuwe jeugdhulplandschap.

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd./5

./...
Men wil bij die gelegenheid ook Martine Puttaert en Dominick
Vosters uitnodigen.


Er wordt opgemerkt dat een goede afstemming tussen het
projectteam en de acties van de netwerken noodzakelijk is om
de werking complementair te houden. O.a. bij de communicatie
naar de jeugdmagistratuur bleken projectteam en netwerk DEG
tegelijk acties te hebben uitgewerkt.



Er wordt gevraagd om niet enkel te focussen op het nieuwe
jeugdhulplandschap maar ook op de de concrete impact ervan
op de betrokken sectoren en op de opdracht van de netwerken.

5. Varia :


RWO-ARA (arrondissement Aalst) vraagt een dringend overleg
met alle rechtstreeks toegankelijke actoren en de politie
ondermeer i.v.m. de problemen met het invullen van het A-doc.
Er wordt opgemerkt dat dit overleg eerder tussen de
‘kernpartners’ dient te gebeuren dan ook met de politie erbij.
De politie wordt vooral betrokken omdat deze hardnekkige
spijbelproblematieken niet meer opneemt. Nochtans heeft de
politie hier een duidelijke opdracht. Hardnekkige spijbelsituaties
moeten eerder tot een M-doc leiden. Toch wordt ook opgemerkt
dat eerst de vrijwillige hulpverlening moet worden ‘uitgeput’
alvorens een M-doc in te vullen. De frustratie bij politie en
parket is ruimer dan enkel inzake de spijbelproblematiek : de
parketten worden met het wegvallen van de consulent (comité)
zeer veel opgebeld.
Er is hoe dan ook een grote diversiteit in de aanpak van politieen parketdiensten onderling. Er wordt nog opgemerkt dat
Elisabeth Boone (verantwoordelijke parketcriminologen) wil
vorm geven aan een Vlaams spijbelactieplan.
Dit punt wordt alvast geagendeerd op het komende
projectteam zodat RWO-ARA een antwoord kan krijgen op
zijn vraag. Ook het netwerk Aalst-Oudenaarde moet
worden samengeroepen ter bespreking van dit punt.



Vergaderplanning IROJ :
o
o

Vrijdag 9 mei 2014 (9u-12u) – Provinciehuis (Hoekzaal)
Vrijdag 27 juni 2014 (9u-12u) – Provinciehuis
(Hoekzaal)
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