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1. Goedkeuring verslag IROJ 19/03/2014


o

Blz. 5 : Het AWW wil graag het netwerk jeugdhulp weer
activeren i.f.v. de brede instap
Stand van zaken : volgende week wordt dit punt
geagendeerd op de netwerkstuurgroep Deinze Eeklo
Gent.

o

Kunnen alle vergaderdata (incl. netwerken) ter
beschikking worden gesteld van de leden van het IROJ?
Deze zullen bij het verslag worden gevoegd.
Er wordt ook gevraagd om een volledige ledenlijst bij te
voegen.



Grip is geen jeugdwelzijnswerkorganisatie -> staat voor Gelijke
Rechten voor Iedere Persoon met een handicap



Walter Poppe (Centrum voor Functionele Revalidatie) is
kandidaat om de vertegenwoordiging van de Centra Ambulante
Revalidatie (CAR's) op te nemen. IROJ Oost-Vlaanderen heeft
beslist dat in het IROJ één plaats wordt voorbehouden voor de
CAR's. Aan de koepels wordt gevraagd om 1 persoon af te
vaardigen.



Plaatsvervangers : moeten altijd door het effectieve lid worden
gecontacteerd indien hij/zij verhinderd is.
Er wordt ook aan de plaatsvervangers gevraagd om indien zij
door het effectieve lid werden gecontacteerd maar zelf
verhinderd zijn, zich eveneens te verontschuldigen.

Verontschuldigd :
Marianne De Wael (CLB)
Vera Van Heule (CLB)
Björn Biesiada (CGG)
Mieke Dossche
(jeugdmagistratuur)
Patrick Seys (AWW)

Punten van opvolging :

2. Voorzitterschap IROJ


Caroline deelt mee dat er voor het voorzitterschap geen andere
kandidaturen zijn binnengekomen dan de kandidatuur van
Steven Van De Woestyne (provinciebestuur). Het
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provinciebestuur wilde hoe dan ook eerst de kans geven aan de
andere leden van het IROJ om zich kandidaat te stellen.


Indien de vergoedingsmodaliteiten voor de voorzitter anders
(hoger) waren geweest dan waren er mogelijk wel andere
kandidaat-voorzitters geweest.



Steven Van De Woestyne wordt aangesteld als voorzitter voor
een periode van 3 jaar.

3. Bespreking huishoudelijk reglement


Zie aangepast document



De keuze werd gemaakt om na het IROJ nog de kans te geven
via mail te reageren op het door Caroline Robberecht
rondgestuurde (aangepaste) document.

4. Terugkoppeling opstart vernieuwde landschap
a. Projectteam : nog niet doorgegaan
b. Intersectorale Toegangspoort (ITP) :
o

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om Vlaams af te
stemmen. De aanmeldingen komen gradueel binnen.

o

Binnen sectoren vaph en jongerenwelzijn komen vragen
van voorzieningen die sinds de start van de ITP open
blijven staan. Binnen voorzieningen jongerenwelzijn
leert de ervaring dat het na het declareren van open
plaatsen vrij snel gaat (na contact met de ITP). Wachten
op de beslissingen duurt vaak langer. Ook op domino
kan een vertraging zitten.

o

Wat de instroomlijsten betreft zouden de richtlijnen
binnen de jongerenwelzijn duidelijker zijn dan binnen
vaph-sector.

o

Er wordt gevraagd of er al cijfergegevens beschikbaar
zijn. Deze zullen op het IROJ van juni worden
besproken.

o

Er zijn nog vragen inzake de afstemming tussen de
jeugdhulpregie en de aanmelder.

o

ideaal zou een 'stroomdiagram' zijn waarop de
betrokkene kan terugvinden waar in de procedure het
dossier zich bevindt.
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o

Zeer veel vragen bij cliënten/ouders over het nieuwe
systeem. De publicatie "jij en de ITP" is voor hen
bestemd.

o

Brieven van de ITP zijn volgens clb-medewerkers niet
altijd te begrijpen door de ouders.

o

Vanuit de clb's wordt gemeld dat de betalingen voor de
de A-documenten op zich laten wachten.
Er wordt gevraagd om bij de facturatie duidelijk een
referentie te vermelden zodat deze bij de betaling kan
worden vermeld.

o

Politie vraagt dat de actoren van de brede instap zich
duidelijker positioneren/profileren. De politie blijft ook
vragende partij naar een uniform systeem van feedback
vanuit de brede instap. Politie wil ook mee rond de tafel
maar het beroepsgeheim bemoeilijkt dit.
Het IROJ beslist om deze items mee te nemen voor
bespreking op het volgende IROJ.

o

Via instroomkanaal Crisisnetwerk zou er een stijging
zijn.

c. Gemandateerde voorzieningen :
i. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK):


Duidelijk meer vragen van de parketten.
Sommige dossiers zijn reeds lopende dossiers
bij het OCJ. Dankzij de goede connecties tussen
de gemandateerde voorzieningen levert dit geen
problemen op.



‘Vechtscheiding’ : vaststelling dat procedure
maatschappelijke noodzaak (MANO) soms wordt
ingezet terwijl deze procedure eigenlijk niet voor
deze problematiek bestemd is.
Sommige jeugdrechters gaan systematisch
verwijzen naar familiale bemiddeling bij
vechtscheidingen. Men is nog zoekende in welke
gevallen familiale bemiddeling bij
vechtscheidingen kan ingezet worden.
Dit is een item dat zeker aan bod zal komen op
de werkgroep hoogconflictueuze scheiding
(Deinze-Eeklo-Gent).
Hoe word je als gemandateerde voorziening
aangesproken ? Als vraag is "wijzig de
burgerlijke uitspraak" dan heeft het geen zin.
Indien de jeugdrechter beslist over een plaatsing
dan staat dit boven de burgerlijke procedure.
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Soms is er nood aan een snellere beslissing
binnen kinder- en jeugdpsychiatrie. Vroeger leek
er meer ruimte voor situaties met grote
urgenties. Belang van “weging”. Belangrijk van
samen rond de tafel te gaan zitten :
hulpverlening moet alle expertise inbrengen.
Soms blijven vreemde verwijzingen/carroussels
ontstaan. Gevoel “van kastje naar muur” te
worden gestuurd mag niet meer ontstaan.

ii. Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) :


Er wordt een cijfermatig overzicht gegeven.



Tegensprekelijke debatten : arbitrage (gebeurde
destijds door bemiddelingscommissie).
In totaal 53x tegensprekelijk debat (leidde in 36
gevallen tot doorverwijzing naar parket; in 17
situaties dossier zelf opgenomen).
Er wordt zeer ver binnen de vrijwilligheid gegaan
alvorens grenzen zijn bereikt.



Consultvragen (totaal 211) worden nu verplaatst
naar dinsdag-donderdag-vrijdag



Sociale dienst jeugdrechtbank heeft 46% minder
opdrachten. Waren er vroeger onterechte
verwijzingen naar de jeugdrechtbank om de
wachtlijsten te omzeilen ? Heeft het huidige
hoger aantal aanmeldingen bij het crisisnetwerk
ook hiermee te maken ?

5. Terugkoppeling netwerken en werkgroepen
Wegens tijdsgebrek kan dit punt niet meer aan bod komen.
Voorstel om dit volgende vergadering naar voor te schuiven.
6. Varia :


Vergaderplanning IROJ :
o Vrijdag 27 juni 2014 (9u-12u)
o Vrijdag 5 september 2014 (9u-12u)
o Vrijdag 28 november 2014 (9u-12u)



Vergoedingen voor leden IROJ : sommige leden van het
IROJ stellen zich vragen bij het toekennen van zitpenningen. In
hoeverre gaat het hier om dubbele vergoeding ? Aangezien dit
decretaal is bepaald, heeft het IROJ hier echter geen
bevoegdheid in. Toch willen sommigen het signaal geven dat
deze middelen beter kunnen ingezet worden om regionale
initiatieven te faciliteren?
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Verslaggeving online : we zoeken hoe deze op de provinciale
website kunnen komen. Herkenbare casussen (zelfs anoniem)
mogen niet in het verslag.

Gent, 9 mei 2014

