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1 OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG IROJ 30/01/2015






Wat de rapportage betreft geven de laatste 2 pagina's een samenvatting van de belangrijkste punten
weer. Dit is meegegeven voor de Vlaamse rapportage die zal overhandigd worden aan het
managementcomité.
Het IROJ ontving op 5 maart een brief van het VAPH met de beslissing inzake uitbreidingsbeleid en een
woord van dank.
Governance IJH : document met de nieuwe structuur (o.a. een gemengde stuurgroep op Vlaams
niveau) werd doorgestuurd.
Nieuwe vraag naar advies van het IROJ rond reconversie VAPH (ombouw thuisbegeleiding). Er komt
een omzendbrief eind maart. Het advies moet binnen eind juni-begin juli 2015.
Er zijn nieuwe vertegenwoordigers namens Etnisch Culturele Minderheden namelijk Fatih Topdemir en
Mohamed Bahloul. Wie effectief lid wordt en wie plaatsvervanger zullen ze onderling afspreken.

2 FEEDBACK OVER DE UITBREIDING EN TRANSITIE JONGERENWELZIJN














Geert Michiels van het Agentschap Jongerenwelzijn (vanaf hier AJ) geeft eeneen toelichting met
betrekking tot de keuzes die het agentschap maakte.
Deze tabel geeft per voorziening de capaciteit weer. Het Oranjehuis (maatschappelijke zetel in WestVlaanderen) ontbreekt. De legende van de afkortingen is terug te vinden op p.8 van de communicatie
van het AJ mbt de uitbreiding.
Volgens het Vlaams decreet moet 30% hulpverlening rechtstreeks toegankelijk zijn. In OostVlaanderen zitten we er 10% boven.
Dit zegt niets over de spreiding van de capaciteit.
Er is een massale toestroom vanuit de brede instap. Hieraan kan nog niet tegemoet gekomen worden.
Momenteel moeten eerst de bestaande wachtlijsten afgewerkt worden. De wachtlijsten worden
bijgehouden per voorziening. Het is mogelijk dat sommige gezinnen op meerdere wachtlijsten staan.
Het AJ plant geen acties om de instroom in deze modules te stroomlijnen. Binnen de netwerken is men
gestart met het maken van afspraken om tot afstemming te komen.
In Antwerpen werkt de centrale wachtlijst met een rits-systeem.
In Zuid-Oost-Vlaanderen vond een info-moment plaats voor de hele sector met een overzicht van hoe
de voorzieningen met een veranderd aanbod (modules) zich profileren, welk aanbod ze hebben, hoe
de middelen worden ingezet. Men moet ook met probleemgebonden diensten samenzitten, niet
alleen met de brede instap.
Er wordt opgemerkt dat men verder moet gaan dan enkel informeren. De Gentse netwerkstuurgroep
zit met alle voorzieningen samen om de dialoog op gang te brengen rond de noden, tekorten,… Het is
een gedeelde verantwoordelijkheid van de voorzieningen om te komen tot een regiodekkend aanbod.
Het IROJ vraagt aan de netwerken om de dialoog met betrekking tot de afstemming te starten en dit
terug te koppelen op het IROJ.
De voorzitters van de netwerken, eventueel aangevuld met andere geïnteresseerden, zullen worden
samengebracht om te komen tot een regionale afstemming
Signaal naar de administratie AJ en het Managementcomité: er worden vragen gesteld bij de keuze
van de overheid om één specifieke methodiek op te leggen en voorzieningen die in hun aanvraag
aangaven een andere methodiek te hanteren niet te honoreren. Er zijn verschillende methodieken om
krachtgericht werken te stimuleren. Aan de overheid wordt gevraagd om de pedagogische expertise
bij de voorzieningen te laten. De overheid moet bepalen en vastleggen wat de finaliteit van een
bepaalde aanpak is, welke de kwaliteitscriteria zijn waaraan men moet voldoen, maar niet op welke
manier deze moeten bereikt worden. Dit laatste kan best aan de voorzieningen zelf worden
overgelaten. Enige differentiatie in deze materie blijft noodzakelijk. Deze bezorgdheden worden door
dhr. Michiels meegenomen.
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3 AAN DE SLAG MET REGIONALE RAPPORTAGE
Er zijn 5 prioritaire doelstellingen geformuleerd waarmee we aan de slag moeten binnen Oost-Vlaanderen.
Vragen zijn : hoe wordt er afgestemd, welke wegen worden bewandeld, wie trekt dit op gang, welke zijn de
partners, strategie, timing, doelstelling,... ? Dit dient gekaderd te worden binnen de brede instap en de
probleemgebonden diensten.
Om hiermee te starten kan beter gebruik gemaakt worden van de bestaande platforms.

3.1 Afstemming consultfunctie
Aangezien de partners die consult aanbieden deel uitmaken van het crisisnetwerk jeugdhulp zal de
afstemming van de consultfuncties daar worden geagendeerd.

3.2 Crisisnetwerk : verzekerd aanbod en professionalisering
Wat is regionaal nog mogelijk met betrekking tot het voeren van de dialoog tussen het crisisnetwerk en
nieuwe partners om verzekerd aanbod te realiseren, uit te breiden. Vraag is : beschikt het crisisnetwerk over
voldoende ondersteuning. Een nota van het managementcomité bevestigt dat dit mag uitgebreid worden. Het
crisisnetwerk geeft aan dat men regionaal niet veel meer kan doen. De administraties zijn eerst aan zet.
Het IROJ vraagt dit van nabij verder te kunnen opvolgen.

3.3 Expertise-ontwikkeling consult middelenmisbruik
POPOVggz heeft een lopend vormingsaanbod inzake het bespreekbaar maken van druggebruik bij ouders en
andere opvoedingsverantwoordelijken. Er is geen begrenzing van de doelgroep. Men kan een beroep doen op
dit aanbod tot het najaar van 2015.
Indien er nood is aan betere kennis omtrent de middelen, middelengebruik of rond hoe men de dialoog moet
starten rond druggebruik bij jongeren, dan kan dit meegegeven worden aan het Zorgcircuit Middelenmisbruik
Minderjarigen (ZCMMM).

3.4 Info verstrekking
•

•

•
•

Er is veel nood aan informatie-verstrekking. De netwerken die hiermee aan de slag willen, kunnen dit
opnemen. Er zullen hiervoor geen werkingsmiddelen voorzien worden bij de Vlaamse overheid. Er kan
geopteerd worden om een minimale bijdrage te vragen om de kosten te dekken. Er kan bekeken
worden welke partners over een ruimte beschikken die geschikt is om een dergelijk evenement te
organiseren.
Veel initiatieven zijn gericht naar de hulpverlening, veel minder naar cliënten. Info naar cliënten moet
op Vlaams niveau georganiseerd worden. Er zitten initiatieven hierrond in de pijplijn. Er is een vraag op
welke termijn er hierrond wat kan verwacht worden, welk materiaal is men aan het ontwikkelen,…
Cliënten hebben niet zozeer nood aan brochures, maar wel aan steunfiguren die hen wegwijs maken.
Er dient dan ook ingezet worden op het ondersteunen van professionelen.
Het IROJ OVl betreurt dat de overheid geen werkingsmiddelen voorziet voor het informeren van de
partners over elkaars werking.

3.5 Focusgroep openstaande plaatsen
Deze focusgroep werd foutief benoemd als "focusgroep doorstroom ITP". De correcte benaming is focusgroep
openstaande plaatsen. De focusgroep is ondertussen doorgegaan. Verslag volgt.
IROJ Oost-Vlaanderen
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4 NIEUWS UIT NETWERKEN, REFLECTIEGROEPEN EN WERKGROEPEN
4.1 Cliëntvertegenwoordiging
•
•
•

De reflectiegroep minderjarigen is bezig met een actieplan participatie. Cachet (hoofdzakelijk in het
Brusselse actief) heeft dit getrokken.
De brieven van de toegangspoort zijn onder de loep genomen. Dit wordt op Vlaams niveau getild. Men
gaat hierover in gesprek met de administratie.
Het uitklaren van de rol van de contactpersoon-aanmelder werd als prioriteit aan het
Managementcomité doorgegeven. Vraag is hoe zien cliënten die rol?

4.2 Netwerk Deinze-Eeklo-Gent
Er zijn 2 nieuwe actielijnen.
• Er wordt een werkgroep gestart rond het voorbereiden en organiseren van infosessies.
• Op 26/03 is er een dialoog met alle voorzitters rond rechtstreekse toegankelijkheid, brede instap.
De netwerkstuurgroep bekijkt het instroombeleid, gedeelde verantwoordelijkheid rond
regioafdekking, doelgroepen.
• Verschillende actielijnen lopen continue door elkaar, oa project rond vechtscheidingen waarbij men
ernaar streeft dat scholen en clb's goed geïnformeerd zijn. In een later stadium is het de bedoeling dat
deze info ook naar de brede instap en naar 1ste lijnsvoorzieningen gaan.
Project "Bruggen naar 18" bouwt aan lokale linken met intersectorale initiatieven zoals 4hobo
(initiatief van OBRA). OBRA richtte zich aanvankelijk enkel tot volwassenen met een mentale beperking
en bood men ondersteuning aan geïnterneerden met een verstandelijke handicap die in de gevangenis
van Gent verblijven. Met het project Bruggen na(ar) 18 wil men de werking bekendmaken bij jongeren
die bijna 18 zijn. Jongeren die in een instelling of voorziening zitten, verlaten meestal de hulpverlening
eens ze 18 worden. Dit leidt soms tot opbouwen van schulden, dakloosheid of gevangenis. Men biedt
mobiele, aanklampende, outreachende hulp aan waardoor men op die manier een brug bouwt tussen
de jeugdhulp en de volwassenenzorg.
De projectmiddelen hierrond stoppen binnenkort. Dit is te waardevol om deze expertise en
samenwerking te laten verloren gaan. Dit project vertoont linken met het actieplan jeugdhulp. De
vraag werd doorgegeven aan het kabinet.
Het initiatief rond afstemming tussen politie op de brede instap wordt bekeken op de
netwerkstuurgroep.

4.3 Netwerk Waas en Dender
Er werd in Lokeren een studiedag met workshops georganiseerd.
De verwerking van de resultaten is nog in volle gang maar deze zullen door Agnes Onghena op het IROJ
worden gepresenteerd.

4.4 Netwerk Aalst-Oudenaarde
Er vond geen netwerkoverleg plaats sinds december.

4.5 Crisisnetwerk
Het rapport werd besproken. De moeilijkheid is dat men niet kan zien welke ervaringen individueel zijn en
welke er breed gedragen worden. Individuele ervaringen zouden geen plaats mogen krijgen in het rapport.

IROJ Oost-Vlaanderen
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Het Oost-Vlaamse meldpunt kreeg 1 VTE bij. Deze uitbreiding is gekoppeld aan een bijkomende opdracht. Er
wordt gevraagd om 15% van de tijd te besteden aan interventies wat staat haaks staat op het principe van een
een meldpunt.
Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de overheid geen rekening hield met hoe de diensten
georganiseerd zijn. CAW Oost-Vlaanderen kiest ervoor om de krachten bundelen, terwijl andere CAW's de
werkingen uiteen trekken.

4.6 Werkgroep Stent platform minderjarigen
De focus ligt op complexe meervoudige problematiek op het snijpunt tussen geestelijke gezondheidszorg,
jongerenwelzijn en VAPH
Project Vreemdgaan (Wisselleren) : na afloop van de tweejarige provinciale subsidiëring werd gepoogd om bij
de Vlaamse overheid middelen te krijgen voor het project "Vreemdgaan." Dit is voorlopig niet gelukt wegens
andere prioriteiten.
Daarop is de vraag terug aan de provincie voorgelegd die momenteel bekijkt of er toch nog mogelijkheden zijn
om het project te verlengen. Wat de praktische invulling van modules betreft, bekijkt men de mogelijkheden
van een website eventueel met andere partners.

VARIA
•

Modaliteiten uitbreidingsbeleid.

Wat is nodig om toekomstige uitbreidingen op een kwalitatieve manier te adviseren ? Zaken waaraan gedacht
wordt :
 impact van de uitbreiding op de jeugdhulp
 toegankelijkheid
 spreiding aanbod
 etnisch-culturele minderheden
 inbedding
 intersectorale toets
Een lijstje opmaken met wat nodig is om de oefening goed te doen is niet echt nodig. Dit bestaat al.
Het IROJ vraagt aan het platform minderjarigen (VAPH) welk aanbod waar beschikbaar is. De sector bijzondere
jeugdbijstand (jongerenwelzijn) zal deze oefening ook maken.
Daarnaast beschikt het Steunpunt Sociale Planning bij de provincie over een aantal objectieve gegevens (vb
aantal minderjarigen). Gegevens over de behoeften die er leven is echter moeilijker in kaart te brengen. De
gesignaleerde behoeften zijn vooral incidenteel. Steven en Caroline beleggen een overleg met het steunpunt
sociale planning om na te gaan wat er kan geleverd worden. Deze gegevens kunnen evt gekoppeld worden aan
de resultaten van het overleg van de voorzitters m.b.t de regionale noden. De resultaten van de verschillende
IROJ's zullen teruggekoppeld worden naar het managementcomité dat een tool zal ontwikkelen.

•

Persoonsvolgende financiering

toelichting van de wijzigingen door Bert Vanacker. Powerpoint-presentatie zal worden meegestuurd met het
verslag.

•

Samenstelling IRPC

Het IRPC kan rechtsgeldig vergaderen. Desalniettemin doet men toch nog eens een oproep naar de sectoren
die niet vertegenwoordigd zijn : BJB, CKG en MBT. Er wordt ook gevraagd om een plaatsvervanger te voorzien.
De vergaderfrequentie ligt op een keer per maand.
IROJ Oost-Vlaanderen
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De opmerking wordt gemaakt dat het hoofdzakelijk over VAPH-materie gaat en dat het voor andere sectoren
bijzonder moeilijk is om te bepalen of een dossier al dan niet een prior krijgt. Men heeft het overleg net
intersectoraal gemaakt om een bredere visie te hebben. Er wordt afgesproken dat er een terugkoppeling naar
het IROJ gebeurt over de knelpunten aangekaart in de schoot van het IRPC, zodat de sectoren zich sterker
gedragen voelen.

•

Nieuwe Governance-structuur :

Er werd hierrond een document verspreid. Er is een werkgroep remediëring van werkprocessen in het leven
geroepen. Er is nu ook een gemengde stuurgroep met vertegenwoordigers van werkveldorganisaties, koepels
en administraties.

•

Uitbreiding IROJ met de voorzitters van de netwerken.

Vooral in het Netwerk Aalst-Oudenaarde drong de vraag zich op aangezien de terugkoppeling tussen het IROJ
en het netwerk anders niet standaard kan gebeuren. Er wordt voorgesteld om Mark Vindevoghel als voorzitter
van het netwerk Aalst-Oudenaarde te coöpteren. De andere netwerken zijn op zich vertegenwoordigd in het
IROJ maar mochten zij dit nodig achten dan kunnen ze de vraag ook voorleggen. We dienen er over te waken
dat het IROJ geen te groot overleg wordt.

•

Toelichting project 4hobo (samenwerking tussen OBRA en CAW O-Vl)

door Alain Slock : dit project werkte met provinciale projectmiddelen een forensisch preventief aanbod uit. Dit
aanbod richt zich op jongeren met (een vermoeden van ) een beperking, tussen 16 en 25 jaar die - door gebrek
of afwijzing van ondersteuning - in de criminaliteit - tot zelfs in de gevangenis - dreigen terecht te komen. Er
werd een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid : zie motivatierapport dat als bijlage met het verslag
wordt meegestuurd.

•
•

Project C2 krijgt geen extra-middelen
agenda IROJ 24/04/2015 :

 Planning infosessies
 Welke kaart- en cijfergegevens hebben we nodig met het oog op planning/uitbreiding
jeugdhulpaanbod : afspraken sociale planning
 Terugkoppeling afspraken nieuwe modules krachtgerichte contextbegeleiding
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