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Opvolging verslag IROJ 24/04/2015
Advisering :
 Uitbreidingsbeleid crisishulp aan huis
 Ombouw modules contextbegeleiding Hof ter Welle
 Toegevoegde vraag : ombouw CKG Ronse (vzw Werken Glorieux)
 Toelichting rondzendbrief Jongerenwelzijn Uitbreiding Mobiel Aanbod van
20/05/2015
Projectplan netwerk GGZ en mandatering
"Kinderen uit de knel" (toelichting door Hof ter Welle)
Terugkoppeling overleg voorzitters IROJ met voorzitter managementcomité (5/5/2015)
Varia
 Terugkoppeling afstemming diensten RTJ Terugkoppeling werkgroepen advisering/sociale planning (29/5)
 Terugkoppeling werkgroep vorming verontrusting
 Aankondiging denkdag crisis 23/09
 Planning IROJ-vergadering 4/9
 Toegevoegd punt : crisisnetwerk
 Toegevoegd punt : beslissingen jeugdrechters
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Verwelkoming 'nieuwe gezichten' en bijkomende agendapunten


Verwelkoming : Anne Van Haesendonck (effectief lid namens Centra Ambulante
Revalidatie), Marniek De Fauw (plaatsvervanger namens BJB-voorzieningen), Tim
Lamon (plaatsvervanger namens CGG)



Ontslag Tom Walgraeve : eind juni 2015 eindigt zijn PICOV-opdracht. Hij trekt zich
terug uit de platforms waar hij toegetreden is vanuit zijn PICOV-opdracht.



Vraag om de volgende punten aan de agenda toe te voegen :
o Advisering voor "Module intensieve contextbegeleiding", "begeleide uitstroom
Gemeenschapinstellingen" en "ombouw aanbod CKG Glorieux Ronse"
o Aftoetsen toename crisisvragen
o Bedenkingen bij beslissingen jeugdrechters

0. Opvolging en goedkeuring verslag IROJ 24/4/2015


Correctie : David Van Steenbergen zit namens de reflectiegroep minderjarigen in het
IROJ



Op de IROJ-vergadering van 24/04/2015 werd gesignaleerd dat de nieuwe module
krachtgerichte contextbegeleiding niet de ganse provincie dekt. Een 10-tal gemeenten
zijn witte vlekken op de kaart.
Patrick D'Oosterlinck bezorgt de info en documenten die hij hierover heeft aan
Caroline. Zij geeft dat verder door aan het Agentschap Jongerenwelzijn en het
Managementcomité (zie ook onder 1: dossier Hof ter Welle)

1. Advisering


Uitbreidingsbeleid Crisishulp aan Huis met 6 begeleidingen per jaar
o

o

o


Situering: in Oost-Vlaanderen is er een uitbreiding voorzien met 6
begeleidingen op jaarbasis. De Cocon is de enige kandidaat voor de
uitbreiding.
Advies van IROJ Oost-Vlaanderen: Het IROJ geeft een positief advies. Dit
wordt doorgegeven aan zowel De Cocon als aan het Agentschap
Jongerenwelzijn.
Bijkomende aandachtspunten: Het IROJ heeft geen bijkomende vragen of
bedenkingen bij deze kandidatuur.

Ombouw modules contextbegeleiding Hof ter Welle
o

o

o

Situering: Hof ter Welle stelt de vraag om 20 modules kortdurende
krachtgerichte contextbegeleiding, nu ‘positieve heroriëntering genaamd, om te
bouwen naar 20 modules ‘laagintensieve contextbegeleiding’.
Aanleiding is de door de organisatie gehanteerde methodiek (Vraagkracht), die
door de administratie niet erkend wordt binnen de module positieve
heroriëntering.
Advies van IROJ Oost-Vlaanderen: De aanvraag van Hof ter Welle tot ombouw
van de kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding naar laagintensieve
contextbegeleiding krijgt een positief advies van het IROJ OVl.
Bijkomende aandachtspunten:
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Het IROJ OVl stelt vast dat niet de gehele provincie over het aanbod
‘positieve heroriëntering’ kan beschikken. Deze vaststelling staat los van de
ombouw van deze modules binnen de werking van Hof Ter Welle, maar de
ombouw zal zijn ook implicaties hebben. De volgende gemeenten kunnen
geen beroep doen op het aanbod ‘positieve heroriëntering’: Oosterzele,
Wetteren, Wichelen, Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme,
Berlare.
Positieve heroriëntering is een preventieve werkvorm, wat inhoudt dat dit de
gerechtelijke jeugdhulp uitsluit van dit aanbod. De werking vanuit
Vraagkracht sluit dit niet uit.
Vanuit het IROJ OVl worden er vragen gesteld bij de keuze van de overheid
om één specifieke methodiek op te leggen en voorzieningen die in hun
aanvraag aangeven een andere methodiek te hanteren niet te honoreren.
Er zijn verschillende methodieken om krachtgericht werken te stimuleren.
Van de overheid wordt verwacht 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.

Toegevoegde vraag : ombouw CKG Ronse (vzw Werken Glorieux)
o

o

o

Situering: op basis van de beleidskeuzes om enerzijds, in de eerste plaats,
kleine kinderen te oriënteren naar pleegzorg en anderzijds de focus in de
werking van Kind en Gezin te leggen op de preventieve zorg, werd het
langdurige residentiële aanbod binnen de CKG’s sterk afgebouwd. De nieuwe
regelgeving heeft er voor gezorgd dat de CKG’s keuzes dienden te maken. Die
gemaakte keuzes gaan in sommige gevallen in tegen de plaatselijke realiteit.
Enkel de grotere CKG’s hebben momenteel nog een langdurig residentieel
aanbod. De afbouw van deze plaatsen, moet in principe opgevangen worden
door, in de eerste plaats, Pleegzorg en in de tweede plaats de voorzieningen
BJB.
De realiteit leert ons dat Pleegzorg niet beschikt over voldoende capaciteit om
tegemoet te komen aan de vraag naar opvang voor de jongste kinderen. De
voorzieningen BJB hebben in hun uitbreidingsbeleid niet ingezet op opvang
voor de jongste kinderen. Dit resulteert in een schrijnende schaarste in de
opvang voor jonge kinderen. Het RTJ aanbod van de meeste CKG’s zit vast.
Kinderen stromen niet door en gaan over de termijnen van 6 weken + 6 weken.
De realiteit binnen het CKG Glorieux houdt in dat de plaatsen korte residentiële
opvang niet altijd ingevuld zijn. Er is weinig vraag naar en vanuit de
gerechtelijke jeugdhulp kunnen de kinderen niet instromen in het aanbod RTJ.
Zij vinden dit maatschappelijk niet te verantwoorden, wetende dat er heel wat
kinderen wachtende zijn voor langdurige opvang. In dit licht vraag het CKG een
afbouw van haar ambulante aanbod om een uitbreiding te realiseren in haar
residentieel aanbod, dat nu een capaciteit van 6 plaatsen kortdurend
residentieel heeft. De 8 plaatsen residentieel, zouden ingezet worden,
met 4 plaatsen voor en 4 plaatsen na de Intersectorale Toegangspoort.
Het betreft een herschikking van het eigen budget. Dit voorstel werd voorgelegd
aan het Oost-Vlaams platform CKG, en daar positief ondersteund.
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Bedenkingen/opmerkingen vanuit het IROJ over het dossier:
 Het is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van deze afbouw voor het
ambulante aanbod
 Het IROJ vraagt meer verduidelijking door CKG Glorieux.
 Caroline en Steven gaan samen zitten met het CKG en koppelen terug
naar de IROJ-leden. . Het advies zal niet enkel over dit dossier gaan
maar zal ook signalen omtrent de regelgeving bevatten (zie addendum
bij het verslag – 20150624 schriftelijke procedure CKG)
 Het IROJ OVl vraagt aan het agentschap Jongerenwelzijn en Kind en
Gezin om hun beleid inzake afbouw, uitbreiding en ombouw meer op
elkaar afstemmen (CKG, BJB en pleegzorg).

Toelichting rondzendbrief Jongerenwelzijn van 20/05/2015 Actieplan Jeugdhulp versterking mobiel aanbod
o

Aan het IROJ OVl wordt gevraagd de 2 vormen van uitbreiding van het aanbd
te adviseren.

o

In het kader van de versterking van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
gericht naar gezinnen met jonge kinderen, in situaties van verontrusting en met
dreigende uithuisplaatsing, is er een uitbreiding van het aanbod laagintinsieve
contextbegeleiding voor Oost-Vlaanderen voorzien met 20 modules. De
aanvragen dienen vorm te krijgen vanuit een samenwerking tussen de
organisaties van Jongerenwelzijn en de Centra voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning.Versterking van het mobiele aanbod gericht op de
uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen: voor Oost-Vlaanderen wordt een
uitbreiding van 9 plaatsen voorzien: 5 voor meisjes en 4 voor jongens.

o

Kandidaturen voor beide uitbreidingen moeten ten laatste op 15/8 bezorgd
worden aan Caroline Robberecht. De bespreking hiervan staat gepland op het
IROJ van 4 september. Caroline bezorgt aan de leden van het IROJ nog een
procesplan, met de vraag dit door te sturen naar de voorzieningen die zij
vertegenwoordigen.

2. Projectplan netwerk GGZ en mandatering


Aanleiding : de Gids "Naar een nieuw GGZ beleid voor kinderen en jongeren" en het
document "Richtlijnen netwerkcoördinatie kinderen en jongeren



Gijs Mommerency geeft op de vergadering een toelichting gegeven over de planning.
Per provincie wordt een netwerk ontwikkeld, in een 1ste fase in samenwerking met de
crisisnetwerken GGZ en de meldpunten 'crisis'. De opmaak van zorgprogramma's zal
een van de opdrachten zijn van het netwerk.



Streefdatum voor de oprichting van het netwerk is 30/6. Tegen dan zou een template
moeten ingediend zijn (ook al is het dossier niet 'volledig') en een netwerkcoördinator
aangesteld worden.



De vraag aan het IROJ is of men iemand wil afvaardigen naar dit nieuw op te starten
Netwerk. Ter info: Joris Cracco sluit aan in het netwerk vanuit het residentiële, Caroline
Robberecht namens de Vlaamse Overheid.
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De aan te stellen netwerkcoördinator moet ook instaan voor de afstemming met het
IROJ



Beslissing van IROJ Oost-Vlaanderen: akkoord met de mandatering van Alain Slock
namens het IROJ naar dit netwerk. Bert Plessers wordt op het IROJ van 4/9
uitgenodigd om een stand van zaken te geven.

3. Project "Kinderen uit de knel"


Zie bijlage



Beslissing van IROJ Oost-Vlaanderen : de werkgroep vechtscheiding (opgericht in de
schot van Welzijnsoverleg Regio Gent) neemt dit verder op en exploreert wat hierrond
reeds bestaat, wat mogelijk is, enz.

4. Terugkoppeling overleg voorzitters IROJ met voorzitter managementcomité op 5/5


Korte toelichting op basis van het verslag van het (jaarlijks) overleg met dhr. Van
Mulders dat reeds is bezorgd aan de IROJ-leden :
o

zowel positieve elementen na 1 jaar IROJ-werking als knelpunten,
bezorgdheden kwamen aan bod tijdens dit overleg :


Betrokkenheid van de deelnemers : in het algemeen groot. Belangrijk
dat deze dynamiek behouden blijft. Het IROJ mag niet evolueren tot een
praatbarak.



Advisering : in verschillende IROJ's werd een werkgroep advisering
opgericht. De voorzitters zouden het een meerwaarde vinden indien bij
elke uitbreiding iemand van het betreffende agentschap een toelichting
zou geven over wat precies op het spel staat. Nu bleek dit voor veel
leden van IROJ's niet altijd even duidelijk, vooral omdat met dezelfde
term niet altijd hetzelfde wordt bedoeld in de verschillende sectoren.



Communicatie : stroomlijning van de communicatie is een belangrijk
aandachtspunt : er is een grote stroom aan informatie van uit de
sectoren (voorbeelden : rondzendbrieven Agentschap Jongerenwelzijn,
VAPH, gids GGZ,…) die via verschillende kanalen zijn weg zoekt. Er
werd afgesproken dat de IROJ-voorzitters voortaan altijd (mee) als
eerste zullen worden geïnformeerd over een komende advisering.



Eén jeugdhulp : evolueren we naar één jeugdhulp of blijven we
afstemming zoeken tussen verschillende sectorale culturen ? Volgens
Stefan Van Mulders is het duidelijk dat men voor één jeugdhulp gaat. Er
werd alleszins voor gepleit om dit signaal te blijven geven.



Plaats van het IROJ in de nieuwe "governance-structuur" : graag een
duidelijke(re) plaats en opdrachtomschrijving voor de IROJ's, de
gemengde stuurgroep en het managementcomité.
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Voldoende personele ondersteuning voor de IROJ's en de
netwerken/werkgroepen.

Opmerkingen vanuit het IROJ:
o

boeiend om te weten wat er in de andere IROJ's leeft en wordt ondernomen

o

wat gebeurt effectief met de opmerkingen/signalen die aan bod komen tijdens
zo'n overleg : wordt geagendeerd op het managementcomité van 22/6

o

blijkbaar was het op het vorig IROJ niet voor iedereen duidelijk dat naar
ervaringen van de IROJ-leden werd gevraagd om dit overleg te stofferen.
Volgende keer zal dit tijdig worden aangekondigd.

o

Vraag:verduidelijking rond advisering. Is het de bedoeling dat een aparte
werkgroep zich met advisering bezighoudt ? Neen, wel om het kader om
kwalitatieve adviezen uit te brengen te creëren.

5. Varia




Terugkoppeling werkgroepen advisering/sociale planning (29/5)
o

Er werd gezocht naar manieren om de noden in Oost-Vlaanderen in kaart te
brengen.

o

In overleg met het Provinciaal Steunpunt Sociale Planning zullen aan de
'vraagzijde' kansarmoede-indicatoren, demografische gegevens,
onderwijsindicatoren (link onderwijs-kansarmoede),…in kaart gebracht worden
op niveau van de woonplaats van jongeren.

o

Aan 'aanbodzijde' zullen indicatoren per doelgroep bepaald worden. Per
typemodule zullen ook de vestigingsplaatsen (m.a.w. het aanbod per
gemeente) en waar je effectief terechtkomt ("catchment area") in beeld worden
gebracht. Voor dat laatste zal de nodige info moeten aangeleverd worden door
de betrokken diensten en voorzieningen.

o

Het uiteindelijke doel is de opmaak van een Jeugdhulpplan waaruit de noden
en het aanbod duidelijk blijkt.

Terugkoppeling werkgroep vorming verontrusting
o

Het Managementcomité heeft een budget van 10.000 euro vrijgemaakt voor
regionale initiatieven in het kader van handelen in situaties van verontrusting.

o

De werkgroep is samen gekomen op 03/06 en formuleert het volgende
voorstel:
 Hoog conflictueuze scheidingen: aanbod exploreren, uitbouwen en
versterken
 Voor de hulpverleners gevat door het decreet IJH en de belendende
sectoren: Wetgevend kader – stappen die gezet kunnen worden bij
verontrusting – hoe breng je je zorgen in gesprek
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Casusoverleg (afgestemd op het aanbod vanuit Steunpunt Jeugdhulp)
subregionaal organiseren – elkaar ontmoeten – wie neemt wat op –
hoe werken we samen
Inzetten op de relatie hulpverlener-cliënt: vanuit een participatieve
basishouding omgaan met verontrustende situaties
In navolging van de vorming voor directies in 2013 – intervisie voor
directies: hoe zijn ze aan de slag gegaan binnen hun voorziening met
de vernieuwde werking –wat zijn uitdagingen –wat zijn succesverhalen
Dialoog met de cliënt – project zien, durven, doen – aansluitend een ½
dag hoe breng ik dit over naar mijn team
Morele dilemmatraining

o

Caroline bezorgt nog een mail met de voorstellen en noden, en de vraag om
voor een bepaalde datum te reageren op de voorstellen.

o

Het voorstel zal voorgelegd worden aan het MC ter goedkeuring. Deze zouden
idealiter moeten doorgaan in het najaar 2015/voorjaar 2016.

Aankondiging denkdag crisis 23/9 : Er is een Vlaamse werkgroep crisisjeugdhulp
die een nota voorbereidt die volgende onderdelen zal bevatten:
•

de subsidiariteit van de netwerken crisisjeugdhulp;

•

de verdere professionalisering van de netwerken crisisjeugdhulp;

•

de verhouding en het mandaat van de verschillende actoren in de regio,
waaronder het IROJ

De uitnodiging wordt primair aan de IROJ's en de netwerkstuurgroepen CJ bezorgd.
Doel is een brede aftoetsing van de visie van de werkgroep en regionale
gedragenheid creëren.


Crisisvragen : er wordt vanuit de VAPH-sector opgemerkt dat het aantal crisisvragen
fel is toegenomen.
Dit wordt (h)erkend door de andere leden.



Beslissingen jeugdrechters : Er wordt gesignaleerd dat bepaalde beslissingen van
jeugdrechters onbegrijpelijk zijn en niet stroken met de visie van de voorzieningen.
Het IROJ lijkt echter niet het geschikte platform om dit thema te bespreken. Dergelijke
vragen worden best bilateraal opgenomen.



Planning Agenda IROJ 4/9
o
o
o
o
o
o

Bespreking Actieplan Jeugdhulp
Uitbreidingsbeleid mobiel aanbod
Evoluties GGZ (Bert Plessers)
Dynamiseren wachtende cliënten
Terugkoppeling uit de netwerken, werkgroepen en reflectiegroepen
Varia :
 Praktijk inzake inzetten van vertrouwenspersonen
 Voorstel "Kinderen uit de knel"
 Casustafels
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Vergaderplanning IROJ 2015 :
 Vrijdag 4 september 2015 (9-12u)
 Vrijdag 9 oktober 2015 (9-12u)
 Vrijdag 11 december 2015 (9-12u)



voorstel IROJ data 2016 :
 15/01/2016
 26/02/2016
 15/04/2016
 20/05/2016
 01/07/2016
 09/09/2016
 21/10/2016
 02/12/2016
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