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0. Goedkeuring en opvolging verslag IROJ 27/06/2014
 Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen
1. Aanpak voorbereiding vergaderingen IROJ
 De vergaderingen worden voorbereid door de Provincie en de Vlaamse Overheid. Het
werkveld is hier niet bij betrokken, wat niet evident is. De dialoog met de sector is
echter belangrijk. Vraag/voorstel of iemand vanuit het werkveld bereid is mee het
IROJ voor te bereiden. Concreet is het engagement dat van die persoon wordt
gevraagd het bijwonen van een voorbereidende vergadering vóór een IROJ.
o Opmerking:
- houden we op die manier geen mini-IROJ voor het eigenlijke IROJ?
- Misschien handig om de grote lijnen en agendapunten op voorhand vast te
leggen, zodat mensen zich al dan niet kunnen opgeven?
Op het einde van het IROJ wordt 15 minuten voorzien m.b.t. de agenda van het
volgende IROJ. Verdere afspraken met de betrokkenen worden telefonisch en
via mail uitgewisseld. De IROJ-leden brengen actief agendapunten aan via mail.
2. Evaluatie afgelopen vakantieperiode en effecten op/van het nieuwe
jeugdhulplandschap: enkel markante vaststellingen (rondje)
 VAPH:
○ weinig opvallende problemen
○ De link tussen internaat en school wordt niet automatisch gemaakt.Soms onduidelijk
of er plaats zal zijn op een school ( zeker in combinatie met bv. een inschrijving op 1/9
+ een vraag voor internaat)
○ 2de helft van augustus is de doorstroom verbeterd.
 ITP:
○ in het najaar wordt een overleg gepland met alle voorzieningen/sectoren om de
samenwerking met de ITP te evalueren.
een grote toevloed aan dossiers, maar geen dossiers die zijn blijven 'hangen'
○ volgens de ITP heeft het 'flessenhalsprobleem' zich niet gesteld in Oost-Vlaanderen.
Op 1/9/2014 waren er geen jongeren die niet zijn kunnen doorschuiven  Vraag
vanuit het IROJ: heeft de flessenhals zich niet verlegd ?
- Op basis van de informatie die we nu hebben, moeilijk om een grondige
analyse te doen
- Afgesproken dat ITP, VAPH, BJB en CLB hierrond overleggen en later
rapporteren aan het IROJ. Tom neemt hierin het voortouw.
 Bert vraagt eveneens om dit te agenderen op het Platform Minderjarigen
van het ROG op 25/9 om af te spreken wie aan dit overleg zal
deelnemen.
www.vlaanderen.be/jeugdhulp

 Ouders
○ hoe kunnen we een zicht krijgen op de mensen die er niet geraken?
○ gezin start bij voorzieningen BJB en denkt te moeten aanmelden met een
A-document via de Brede Instap: voor de ouders niet altijd duidelijk hoe het verder
verloopt op niveau van bv. de diensten NRTJ
 Jongerenwelzijn (semi-residentieel aanbod)
○ veel vraag naar crisisplaatsen, waarbij voorzieningen BJB niet altijd vragende partij
zijn omwille van o.a. het bijkomend administratief werk
○ communicatie en samenwerking met de ITP verloopt goed
 CKG
○ drukke zomer met veel crisissen
○ veel kinderen op de wachtlijst, op het einde van de zomer echter verschuivingen.
Soms blijkt na verdere verkenning dat er kinderen onterecht op de lijst staan,
waardoor een vertekend beeld ontstaat van de wachtlijst.
○ moeilijkheden/onduidelijkheden in de monitoring van de wachtlijst
○ moeilijkheid: wat is een echte crisis? Een echte hulpvraag? Niet te traceren op basis
van de huidige registratie
 VK
○ zorg voor continuïteit: zowel instroom als doorstroom
○ dilemma: "goed" ingevulde documenten versus goede zorg voor de cliënten 
goede begeleiding van de mensen mag niet overschaduwd worden door het
'papierwerk'.
○ bv. onderzoek maatschappelijke noodzaak: de aanwezigheid van de aanmelder is
belangrijk, maar door de vaak moeizame afstemming van agenda's niet altijd evident
 CLB
○ vakantieperiode vlot verlopen
○ mails rond oude VAPH dossiers die veel opzoekwerk en opvolging vragen
○ signaal m.b.t invullen van A-documenten: wanneer het CLB gesloten is, moet de
cliënt naar de mutualiteit en wordt soms terug doorverwezen naar het CLB. Dit mag
geen "carrousel" worden voor de cliënt.
 CGG
○ geen grote moeilijkheden vastgesteld
○ goede samenwerking met de CLB's

3. Kader organisatie en opdracht IROJ, netwerken en werkgroepen
● Op basis van document Caroline:
○ Bijkomend: hoe verhouden het platform minderjarigen en het zorgcircuit
middelenmisbruik zich tot het IROJ ?
○ inbreng vanuit de adviesbundel meenemen en vermelden bij Netwerken.
○ wijziging benaming "netwerkoverleg" i.p.v."netwerkstuurgroep": omdat het een minder
sturend orgaan zal zijn dan in het verleden. Sommigen verkiezen eerder om 'stuurgroep'
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te behouden. Afgesproken wordt dat in de omschrijving van het netwerkoverleg kan
opgenomen worden:het netwerkoverleg heeft de taken…waaronder het sturen van…
● Afgesproken dat het document wordt toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.
4.

Regionale rapportage maart- december 2014

●bedoeling: het capteren van ervaringen binnen en met het nieuwe jeugdhulplandschap om,
indien nodig, daarop te kunnen inspelen. In 2015-2016 komt er een grondige evaluatie.
●focus op sterktes en knelpunten
● Er zal informatie aangeleverd worden via de leden van het IROJ, die op hun beurt dit
agenderen op:
- sectorale overlegorganen
- intersectorale overlegplatforms
- crisisnetwerk
- regionale netwerken (DEG, ZOV, W&D)
- reflectiegroepen
- eigen teams op de werkvloer
● Deze info dient aangeleverd te worden tegen 15 december. Tussen december 2014 en
15 januari 2015 zal de informatie verwerkt worden. Eind januari/begin februari wordt het
document besproken op het IROJ (de leden ontvangen het document op voorhand). Daarna
volgt de rapportage aan het Managementcomité.
5.

Regionale noden aan vorming betreffende
participatieve basishouding, vermaatschappelijking en verontrusting

worden besproken op het IROJ van 28/11/2014
6. Acties Oost-Vlaanderen
uitgesteld naar het IROJ van 28/11/2014

7. Varia


Infosessie "De Modules onthuld" :de netwerkstuurgroepen krijgen als opdracht om een
vorming "de modules onthuld" uit te werken, bedoeld om aan hulpverleners (o.m.
mensen die A-documenten invullen) een duidelijk overzicht te geven over
verschuivingen RTH<>NRTH. Er zou best gestart worden met het totaalplaatje
(functies) en geëindigd worden met een kleine regionale 'standenbeurs', bemand door
de mensen die een concrete functie aanbieden.



werking Interadministratieve Werkgroep (IAWG) : betreft overlegmomenten tussen
Vlaamse Ambtenaren met de leidend ambtenaren van de verschillende Vlaamse
administraties ter voorbereiding van het IROJ.
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uitbreidingsbeleid Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp :
o
o
o

o
o

o


toelichting algemeen kader door Caroline Robberecht
toelichting door Marc Bittremieux + presentatie over aanbod, huidige regionale
spreiding, enz.
verwachting naar het IROJ toe: een globaal advies vanuit Oost-Vlaanderen, voor
zowel de transitie- als uitbreidingsdossiers. De intersectorale toets zal eveneens op
het IROJ gebeuren. Finale beslissingsbevoegdheid ligt bij het Agentschap
Jongerenwelzijn.
Het IROJ moet beslissen welke aan welke criteria we de aanvragen willen
aftoetsen. De andere criteria worden overgelaten aan het Agentschap
Jongerenwelzijn.
Het IROJ beslist de volgende criteria te weerhouden (voor het volledige overzicht,
zie punt 6 van de omzendbrief van 22/05/2014):
o De in punt 3 opgenomen spreiding van de te erkennen modules
o De mate waarin aan de hierboven omschreven (inhoudelijke) modaliteiten
vorm wordt gegeven
o De inhoudelijke uitwerking van het gevraagde aanbod (…)
o De relevante ervaring (…)
o De mate waarin tastbaar aangetoond wordt dat de aanvraag intersectoraal
afgestemd is (…)
o Voor de typemodule krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding, de
mate van concretisering van de inbedding in een netwerk (…)
aanvragen/dossiers worden elektronisch ingediend bij Caroline tegen 20/09/2014
en worden besproken op het IROJ op 26/9/2014.
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○ project "VreemdGaan" (wisseleren): engagement om het project na afloop van de
provinciale subsidiëring te consolideren. Idealiter wordt het vanaf 2016 opgenomen in
de reguliere voorzieningen en organisaties van Jongerenwelzijn, mede vanuit het
belang van de continuïteit van het project "vreemdgaan". Het IROJ beschouwt
VreemdGaan als een waardevolle methodiek en staat achter het pleidooi om dit project
te consolideren.
○Mededeling Alain Slock :project rond vechtscheidingen vanuit het CAW is
goedgekeurd door de Provincie. Afgesproken wordt dat de leden van het IROJ een
overzicht krijgen van alle goedgekeurde provinciale projecten met een link naar de
jeugdhulpverlening (afspraak agenderen IROJ 28/11/2014).

Volgende bijeenkomsten

 Vrijdag 26 september (9-12u)
 Vrijdag 28 november (9-12u)
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