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1. Agenda
Zie afzonderlijk document toegestuurd voor de vergadering. Er werden aan het begin van de
vergadering geen punten toegevoegd.

2. Opvolging vorig verslag


Goedkeuring verslag :
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Tom Walgraeve stond nog onterecht vermeld in de aanwezigheidslijst
N.a.v. de bespreking van het dossier van CKG Glorieux, en enkele
misvattingen over het CKG-aanbod die lijken te bestaan, vraagt Tim
Stroobants van Kind en Gezin (afdeling preventieve gezinsondersteuning) om
op het IROJ een korte toelichting te geven. De vergadering gaat hiermee
akkoord (geagendeerd op IROJ 11/12 maar met de opmerking dat werkingen
voorstellen op het IROJ geen standaard gegeven mag worden. Het IROJ
bewaakt dit.
Bekrachtiging schriftelijke procedure regionaal actieplan verontrusting en
schriftelijke procedure CKG Glorieux : het IROJ bekrachtigt beide.

3. Voorstelling uitwisseling good practices inzake omgang met
wachtende cliënten
Er is een nota doorgestuurd. Binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is er sprake van
wachtlijsten. Het IROJ vindt dit weinig mobiliserend. Er is nood aan andere modellen van
samenwerking rond instroom.
Er ontwikkelden zich een aantal initiatieven waarbij men erin slaagde om via samenwerking met
andere partners vitaler in te spelen op de hulpvraag.
Het voorstel is om dit najaar een initiatiesessie van een halve dag te voorzien om een aantal
initiatieven voor te stellen.
Een initiatiesessie wordt uitgewerkt door Isabelle, Caroline, Paul VDB, David, en caw OostVlaanderen. Luc Vermeylen van MFC Meetjesland is bereid zijn om hieraan mee te werken.
Vanuit kinderpsychiatrie en geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen werden ook
initiatieven genomen en zij zullen mee uitgenodigd worden.
Men zal de conclusies van deze sessie terugkoppelen naar het IROJ waar beslist wordt hoe men
er verder mee aan de slag gaat. Goede voorbeelden kunnen eventueel inspireren om ook binnen
andere netwerken vorm te krijgen.
Men merkt op dat wachtlijsten niet enkel door de netwerken kunnen aangepakt worden. Je kan
daar slechts in beperkte mate iets aan doen. Er is ook regelgeving en stellingname nodig vanuit
het IROJ.
Conclusie : stappenplan
1. Initiatiesessie (stimulerend, inspirerend)
2. Stellingname als IROJ (hoe willen we hier verder mee aan de slag)
3. Vraag aan de Netwerkoverleggen om regionale werkafspraken te maken rond instroom
en gedeelde verantwoordelijkheid, eventueel ook beleidssignaal naar
managementcomité
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4. Advisering :


Meedelen beslissingen uitbreiding crisishulp aan huis (De Cocon)



Advisering Uitbreidingsbeleid
De eerste vraag die voorligt is : Hoe vult het IROJ die adviesvraag in?
Men kan per voorziening een advies geven en een voorstel doen om het aantal
beschikbare plaatsen te verdelen. Men kan zich anderzijds ook over het totaalplaatje
uitspreken en tot een voorstel van verdeling komen. Het IROJ beslist dat dit een
en/en verhaal is.
Feit blijft dat IROJ enkel adviseert. De eindbeslissing ligt bij het agentschap
Jongerenwelzijn.
Men merkt op dat er tussen het advies door het IROJ en de indiening bij het
agentschap nog ruimte is voor aanpassing. Om te vermijden dat het IROJ
gereduceerd wordt tot een leescommissie, vraagt het IROJ om deze mogelijk te
beperken. Het is aan te bevelen dat de administratie in Brussel kan zien waar de
aanpassingen (na de advisering door het IROJ) zitten.
Het IROJ beschikt niet altijd over de nodige cijfergegevens. Dit blijft een zwak punt.
Het is belangrijk dat er meegegeven wordt dat de samenwerking zeer expliciet
benoemd wordt : waar werkt men samen, rond welke nood en met welke expertise.
Wat de concrete vragen betreffen die nu voorliggen, beslist men om vanuit het IROJ
een voorzet te doen. Naar de toekomst zal de werkgroep advisering de bevoegdheid
krijgen om deze adviezen voor te bereiden. De werkgroep kan in een nieuwe
constellatie samengesteld worden, maar hierover neemt de vergadering op dit
moment geen beslissing. Bij nieuwe uitbreidingen, kunnen telkens andere criteria
naar voor geschoven worden. De vergadering bepaalt deze samen intersectoraal,
idem voor wat indicatoren betreft om bepaalde doelgroepen te bereiken.
Terugkoppeling naar de achterban is nodig.
Omdat indieners op het IROJ hun dossier niet zelf kunnen komen voorstellen, wordt
aan de IROJ-vertegenwoordigers van voorzieningen die een aanvraag indienden,
gevraagd om de vergaderzaal te verlaten, zodat er voldoende vrijheid is om te praten
en te beslissen. Het gaat enkel over de indieners, niet over de eventuele
samenwerkingspartners van de indieners.
Het is de bedoeling om een nota voor te bereiden voor het MC over de werkwijze in
OVl :
- Per vraag zijn er aangepaste aanvraagformulieren waarop onmiddellijk af te lezen is
waar de uitbreiding (of de ombouw) zich situeert;
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- Nadenken over de mogelijkheid om na advisering door de IROJ’ de aanvraag nog
aan te passen- Voldoende tijd voorzien tussen omzendbrief en advies. Timing kan niet aangepast
worden, is meegegeven vanuit Jongerenwelzijn.
Het IROJ werd nog voorafgaandelijk aangeschreven door twee organisaties :
o Hof ter Welle liet weten zelf geen aanvraag in te dienen met als belangrijkste
motief de zeer beperkte nieuwe capaciteit en de overtuiging dat deze best
niet versnipperd wordt. De organisatie gaf in dit schrijven aan “de aanvraag
van onze collega-organisatie vzw aPart voluit te ondersteunen.”
o CKG Sloeberhof liet weten verrast te zijn enkel als partner vermeld te zijn in
de aanvraag van vzw aPart en CIG Sint-Jan-Baptist en niet in die van MFC
Meetjesland. Aangezien met MFC Meetjesland dezelfde engagementen
werden doorgesproken in het kader van regionale en intersectorale
afstemming stelt men voor het engagement van Solidariteit voor het Gezin
(Sloeberhof) naar deze projecten als hetzelfde te beschouwen.

1ste adviesvraag : uitbreidingsbeleid versterking van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
voor jJonge kinderen met dreigende uithuisplaatsing

Situering : Omzendbrief AJ 20/05/2015
Advisering uitbreidingsbeleid versterking van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening voor jonge
kinderen met dreigende uithuisplaatsing
Voor OVl gaat dit over een uitbreiding van 20 plaatsen.
Proces : De bespreking op het IROJ OVl van 04/09 werd voorbereid door 2 leden van de werkgroep
sociale planning en advisering. Dit resulteerde in een voorbereiding die de basis vormde van de
bespreking op het IROJ.
Inleiding : De volgende 7 voorzieningen hebben een aanvraag tot uitbreiding ingediend
 Vzw Amon
 Beaufort
 Martens Sotteau
 MFC Meetjesland
 Solidariteit voor het Gezin
 CIG Sint – Jan – Baptist
 Vzw aPart
Overzicht van de ingediende aanvragen :
Voorziening

Afdeling

Aantal plaatsen

Doelgroep

Vzw AMON

ACVA

7 - 10 laag intensieve CB

0-18j

Werkingsgebied
ZOV
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BEAUFORT
MARTENS SOTTEAU
CIG SINT-JANBAPTIST
SOLIDARITEIT
VOOR HET
GEZIN
Vzw APART
MFC
MEETJESLAND
(minst 4 – max
8)

Camino
Sigma TB

10 laag intensieve CB
5 laag intensieve CB

0-18j
0-20j

W&D
GE

20 laag intensieve CB

0-25j (uitbreiding
leeftijd)
0-6j

OVl

0-6j
12-18j (jongens)
(ombouw)
12-18j (jongens)
0-18j (uitbreiding
leeftijd)
0-18j (uitbreiding
leeftijd) (ombouw)
3-18j (nieuw aanbod)
(ombouw)
0-18j (uitbreiding
leeftijd)
0-18j (uitbreiding
leeftijd) (ombouw)
3-18j (nieuw aanbod)
0-18j (uitbreiding
leeftijd)
0-18j (uitbreiding
leeftijd) (ombouw)
3-18j (nieuw aanbod)
(ombouw)
0-18j

OVl
DEG

CKG Sloeberhof

10 laag intensieve CB

De Totem
De Kere

3 laag intensieve CB
+1 laag intensieve CB
+1 reguliere CB
+2 DB in groep

De Vliet

+1 laag intensieve CB
+1 reguliere CB
+2 DB in groep
-1 CBAW

De Meersen

+1 laag intensieve CB
+1 reguliere CB
+2DB in groep

De Kreek

+1 laag intensieve CB
+1 reguliere CB
+2 DB in groep

Fusie KID (De
Klaroen – KID in
huis)

-1 laag intensieve CB/
+3
-1 reguliere CB
-4 dagbegeleiding in
groep

DEG

DEG

DEG

DEG

DEG

Bij de bespreking van de dossiers heeft het IROJ OVl rekening gehouden met de volgende
elementen:
 De mate waarin het aanbod tegemoet komt aan de vastgestelde nood
 De mate van concretisering van wat men wil realiseren
 De mate waarin het dossier aanlevert wat verwacht wordt vanuit de omzendbrief
 De mate waarin het dossier beantwoordt aan de vooropgestelde criteria.
Huidige situatie in OVl :
Onderstaande cijfers zijn indicatief en bedoeld om de IROJ leden te ondersteunen in hun advies.
 Procentuele verdeling aantal minderjarigen over de Provincie OVl (cijfers aangeleverd door
Sociale Planning Provincie OVl)
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Deinze – Eeklo – Gent 42%


Zuid Oost-Vlaanderen 27%

Waas en Dender 31%

Procentuele verdeling aanbod laag intensieve CB over de Provincie OVl, zonder rekening te
houden met aanbod mobiel vanuit K&G, zonder rekening te houden met het aanbod vanuit het
VAPH (cijfers AJ)

Deinze – Eeklo – Gent 39%

Zuid Oost-Vlaanderen 33%

Waas en Dender 27%

BESPREKING :
Dossiers :
 De beschrijving van de wijze waarop men het aanbod wil realiseren, blijft in sommige
dossiers vaag.
 In verschillende dossiers wordt de afstemming met de partners gereduceerd tot een
kennisgeving van een initiatief.
 In, op 1 na, alle dossiers geeft men aan vertrouwd te zijn met de methodiek
 In DEG heeft men niet afgestemd tussen de aanvragers. Er zijn opnieuw veel meer
plaatsen aangevraagd dan kunnen verdeeld worden.
 Sommige voorzieningen geven aan dat ze samenwerking willen realiseren met andere
voorzieningen die eveneens een aanvraag tot uitbreiding vragen. Het is voor het IROJ OVl
niet altijd duidelijk of men vanuit de verschillende voorzieningen een gezamenlijke
aanvraag richt of niet.
 Gezien het frequent voorkomen van problemen inzake geestelijke gezondheidszorg bij de
ouders verwacht het Agentschap Jongerenwelzijn een samenwerking, zowel structureel
als op casusniveau. Het IROJ OVl merkt hierbij op dat het vooral relevant is om samen te
werken met de volwassenen psychiatrie en niet zozeer de kinderpsychiatrie. Dit luik is in
alle dossiers onvoldoende uitgewerkt.
Situatie in OVl
De procentuele verdeling van het voorkomen van de minderjarigen in OVl zegt vooral iets over de
verhouding in de populatie.
De procentuele verdeling van het aanbod, ondersteunt de ervaring van de partners, dat er zowel in
het netwerk DEG als in het netwerk W&D lange wachtlijsten zijn voor het aanbod laag intensieve CB.
De beide cijfers worden tegenover elkaar geplaatst.
De intentie om met partners intersectoraal samen te werken vanuit een complementariteit, wordt
ondersteund door het IROJ OVl.
Advies IROJ Oost-Vlaanderen
ADVIES IROJ OVl uitbreidingsbeleid versterking van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
voor jonge kinderen met dreigende uithuisplaatsing
Het IROJ OVl adviseert het Agentschap Jongerenwelzijn om 8 plaatsen toe te kennen aan MFC
Meetjesland en 10 plaatsen aan vzw Beaufort.
Het IROJ OVl besluit om geen advies te formuleren over de 2 overblijvende plaatsen.
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Het IROJ OVl neemt hierbij de volgende aspecten mee in rekening:
 De mate van concretisering van de beschrijving van het aanbod
 Een goede verdeling van het aanbod gericht naar alle kinderen woonachtig binnen de
provincie Oost-Vlaanderen
 Tegemoet komend aan de huidige nood, ervaren door de partners en gestaafd door de cijfers
Bespreking afzonderlijke dossiers :
Solidariteit voor het Gezin :






Er is een duidelijk aanbod geformuleerd naar volwassenen.
Het IROJ OVl ondersteunt de intentie om in het kader van complementariteit intersectoraal
samen te werken.
Er zijn met verschillende voorzieningen afspraken gemaakt om samen te werken, maar
iedere voorziening toont ook de intentie om afzonderlijk voor de uitbreiding te gaan. Het
IROJ OVl adviseert om duidelijke afspraken te maken rond samenwerking.
Afstemming gaat verder dan informeren van de partners

Amon :





goed onderbouwd dossier
de samenwerking met de volwassenen psychiatrie is bij deze aanvraag cruciaal – zeker ook
de expertise van de KOPP werking meenemen
manier van aanpakken blijft vaag
Het dossier wordt niet weerhouden omwille van de volgende redenen:
o de nood aan laag intensieve contextbegeleiding is hoger in de netwerken DEG en
W&D
o de regio Aalst enkel meegenomen wordt vanaf een erkenning van 10 plaatsen en
men minimaal een erkenning voor 7 plaatsen wenst.

Beaufort









Inhoudelijk een sterk dossier.
Er zijn heel veel inspanningen geleverd om met andere partners samen te zitten.
Er wordt veel in de voorwaardelijke wijs geschreven
Er zijn lange wachtlijsten in de regio voor contextbegeleidingen. Wetteren vormt een blinde
vlek en in Dendermonde is het aanbod CB zwak.
Indien een functie consult opgenomen wordt, is een afstemming met de andere vormen van
consult aangewezen (OCJ, VK, crisisnetwerk)
Samenwerking met volwassen psychiatrie is cruciaal, moet meer geconcretiseerd worden
Om tegemoet te komen aan cultuursensitiviteit, ook contact opnemen met partners
(sectoraal en intersectoraal) die hier expertise in hebben
ADVIES : IROJ OVl adviseert dit dossier te weerhouden gezien het beantwoordt aan een
geformuleerde nood.
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aPart :









Sterke omschrijving van de cultuursensitiviteit.
Uit het dossier komt naar voor dat ze in een samenwerking met CKG Sloeberhof en CIG SintJan-Baptist complementair zouden zijn qua regiodekking en expertise, met een engagement
om deze opdracht gezamenlijk op te nemen, elk vanuit zijn sterktes. Het IROJ OVl
ondersteunt deze benadering. We vinden dit echter niet terug in de andere dossiers.
Samenwerking met de volwassenen psychiatrie wordt onvoldoende belicht
Minder ervaring met het werken met kinderen tussen 0-6j. Uitbreiding op leeftijd is
noodzakelijk als men met deze doelgroep wil werken
Concretisering over hoe men het aanbod zou invullen, kan sterker
Afstemming gaat verder dan informeren van de partners

Martens Sotteau :




Afstemming gaat verder dan informeren van de partners
Prioritering voor OCJ/SCJ
Samenwerking met volwassenen psychiatrie is cruciaal, moet meer geconcretiseerd worden

MFC Meetjesland





Sterk dossier
Het aanbod KID speelt in op de vraag
Het dynamiserend gegevens tussen contextbegeleiding, dagbegeleiding en verblijf is een
pluspunt
ADVIES : IROJ OVl adviseert dit dossier te weerhouden.

Sint Jan Baptist :






Als men zich richt tot Oost-Vlaanderen als werkingsgebied, is het aangewezen om ook met
de partners buiten de Gentse regio te overleggen en af te stemmen.
Afstemming gaat verder dan informeren van de partners
Weinig afspraken/ afstemming met de partners uit de Brede Instap en Geestelijke
Gezondheidszorg.
In de concretisering over hoe men dit zou invullen, blijft men op de vlakte
Motivering van de uitbreiding naar leeftijd tot 25j is niet duidelijk.
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2de adviesvraag : uitbreidingsbeleid mobiel aanbod uitstroom gemeenschapsinstellingen

Situering : De gemeenschapsinstellingen (GI) zijn vragende partij om samen met partners uit andere
sectoren, tijdens het verblijf te zoeken naar een gedeeld traject om de context maximaal mee te
nemen tijdens het verblijf in de GI.
De aandachtspunten om de uitstroom uit de GI te optimaliseren zijn:
 Werken aan het verbindende aspect – verstevigen en behouden van bindingen.
 Emancipatorische benadering –regie in handen geven van het netwerk
Voor OVl gaat dit over een uitbreiding van kortdurende intensieve contextbegeleiding (NRTJ aanbod,
gedurende 6m, 3u/week):
5 plaatsen voor meisjes (regio-overstijgend aanbod met WVl)
4 plaatsen voor jongens
Proces : De bespreking op het IROJ OVl van 04/09 werd voorbereid door 2 leden van de werkgroep
sociale planning en advisering. Dit resulteerde in een voorbereiding die de basis vormde van de
bespreking op het IROJ.
Inleiding : De volgende voorzieningen hebben een aanvraag tot uitbreiding ingediend
 Wingerdbloei
 De Kantel
 Vereniging Ons Tehuis (VOT)
 Vzw aPart
 Vzw Stappen
 Bethanie
gezamenlijke aanvraag
 Vzw Binnenstad

Voorziening
Vzw APART
DE KANTEL
WINGERDBL
OEI
VERENIGING
ONS TEHUIS
VZW
STAPPEN

BETHANIE

Afdeling
Hadron – De Kerhoek
Hadron – De Betsberg
Afd.3
Afd. 3

Aantal plaatsen
+2 int. kortdurende CB
+2 int. kortdurende CB
+4 int. kortdurende CB
+9 int. kortdurende CB

Doelgroep
14-18j (jongens)
14-18j (jongens)
15-18j
12-18j

Werkingsgebied
OVl
OVl
WVl - OVl
ANTW - OVl

JEZ11

+5 int. kortdurende CB

12-18 (meisjes)

WVl - OVl

vzw Stappen

+3 int. kortdurende CB

14-18 (meisjes)

Gent-Eeklo
Waasland
Zuid OVl
Aalst–Denderm.
-Ninove

De Horizon

+ 2 laag intensieve CB
-1 reguliere CB
+3 int. kortdurende CB

6-18j
6-18j
13-18j (meisjes)

Bethanie CANO

WesthoekOostende
Roeselare
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Zuid WVl
Zuid OVl
VZW
BINNENSTAD

MFC Binnestad verblijf
+15
CANO Binnenstad

-2 laag intensieve CB
-2 verblijf
+4 int. kortdurende CB
(2ombouw)
+1 ondersteunende B
(ombouw)

0-17j
0-19j
12-17 (meisjes)
6-20j (meisjes)

Noord WVl
Roeselare
Gent – Eeklo

Bij de bespreking van de dossiers heeft het IROJ OVl rekening gehouden met de volgende
elementen:





De mate waarin het aanbod tegemoet komt aan de vastgestelde nood
De mate van concretisering van wat men wil realiseren
De mate waarin het dossier aanlevert wat verwacht wordt vanuit de omzendbrief
De mate waarin het dossier beantwoordt aan de vooropgestelde criteria.

BESPREKING :
Dossiers :




Geen enkel dossier bevat, behalve het verslag over de afstemming met de
Gemeenschapsinstelling, verslagen van overleg met ander intersectorale partners rond
mogelijke afstemming en/of samenwerking in deze materie.
Alle kandiderende voorzieningen hebben ervaring in het samenwerken met de GI in het
kader van uitstroom.

Huidige situatie in OVl : De regio Oudenaarde wordt door het huidige CANO-aanbod voor meisjes
niet bediend.
Advies IROJ Oost-Vlaanderen
ADVIES IROJ OVl uitbreidingsbeleid mobiel aanbod uitstroom Gemeenschapsinstellingen
Het IROJ OVl adviseert het Agentschap Jongerenwelzijn om de 4 plaatsen voor jongens toe te
kennen aan vzw aPart.
Het IROJ OVl neemt hierbij de volgende aspecten mee in rekening:
 Aanbod gericht naar alle jongeren woonachtig binnen de provincie Oost-Vlaanderen
 Beschikken over een traditie in het samenwerken met de Gemeenschapsinstellingen in kader van
verblijf
 Inhoudelijk hebben ze de oefening gemaakt, waarbij ze gekomen zijn tot 3 verschillende
manieren om het traject te lopen, afhankelijk van het moment waarop zij gevraagd worden aan
te sluiten.
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ADVIES IROJ OVl uitbreidingsbeleid mobiel aanbod uitstroom Gemeenschapsinstellingen
Het IROJ OVl adviseert het Agentschap Jongerenwelzijn om de 5 plaatsen voor meisjes toe te kennen
aan het samenwerkingsverband tussen de 3 CANO-voorzieningen, vzw Stappen, vzw Binnenstad en
Bethanie.
Het IROJ OVl neemt hierbij de volgende aspecten mee in rekening:
 Rekening houdend met de bijkomende ombouw van vzw Binnenstad creëert dit een aanbod van
7 plaatsen
 Verdeelt de draaglast bij moeilijke casussen en crisissen
 Beschikken over een traditie in het samenwerken met de Gemeenschapsinstellingen in het kader
van verblijf
 Aanbod gericht naar alle jongeren woonachtig binnen de provincie Oost- en West-Vlaanderen
 Komt tegemoet aan de nood van de aanwezigheid van CANO-aanbod in Zuid Oost-Vlaanderen.
 De toekenning van de 5 plaatsen aan het samenwerkingsverband, creëert de mogelijkheid om,
naargelang de vraag, op een flexibele manier met het aanbod om te gaan.
Vanuit het cliëntperspectief wordt aan de voorzieningen gevraagd om bij een nood aan schakeling
van mobiel naar residentieel rekening te houden met de woonplaats van de jongere.
Bespreking afzonderlijke dossiers :

Wingerdbloei :




De neerslag van de gesprekken met betrekking tot de samenwerking met de GI ontbreekt.
Het aanbod richt zich tot een specifiek deel van de provincie Ovl.
De leden van het IROJ Ovl appreciëren het aanbod geformuleerd vanuit de voorziening voor
jongeren woonachtig in Oost-Vlaanderen.

Vzw Apart :




Inhoudelijk hebben ze de oefening gemaakt, waarbij ze gekomen zijn tot 3 verschillende
manieren om het traject te lopen, afhankelijk van het moment waarop zij gevraagd worden
aan te sluiten.
Vanuit het IROJ Ovl wordt geadviseerd om bij de uitwerking van een voorstel ook af te
stemmen met partners uit andere sectoren die ondersteunend kunnen zijn bij dit aanbod.

De Kantel :




In de beschrijving van het intern ondersteunend aanbod en de beschrijving van de extern
inzetbare expertise blijft men op de vlakte.
Het aanbod richt zich tot een specifiek deel van de provincie Ovl.
De leden van het IROJ Ovl appreciëren het aanbod geformuleerd vanuit de voorziening voor
jongeren woonachtig in Oost-Vlaanderen.

Gezamenlijk dossier CANO-voorzieningen Stappen, Bethanie en Binnenstad :
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Sterk dossier
De CANO-voorzieningen hebben reeds een lange traditie in de samenwerking met de GI
Het IROJ OVl vindt de samenwerking tussen de 3 voorzieningen een bijkomende sterkte

Vereniging Ons Tehuis (VOT) :





Sterk dossier
De voorziening heeft ervaring in de samenwerking met de GI wat de problematiek van deze
meisjes betreft
De voorziening beschikt reeds over een aanbod voor meisjes vanuit Oost- en WestVlaanderen
Het IROJ OVl uit bedenkingen met betrekking tot de ligging van de voorziening en de te
verwachten grote verplaatsingen bij het realiseren van het mobiel aanbod naar heel OostVlaanderen.

5. Profilering en positionering Brede Instap – actiefiche
Goedgekeurd door managementcomité. Het document wort doorgestuurd en wordt de volgende
keer verder besproken.

6. Evoluties Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) : stand van
zaken netwerkcoördinatie (toelichting door Toon Langeraert,
Netwerkcoördinator GGZ Kinderen en Jongeren O-Vl. en Bert
Plessers, Federaal coördinator nieuw GG-beleid kinderen en
jongeren Vlaanderen)
Bert Plessers geeft een toelichting over het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en
jongeren. Bestuurlijk is dit een complex verhaal met zeer veel bevoegde overheden (en
ministers). Er wordt zeer veel energie gestoken in de afstemming met het beleid van de andere
overheden (zoals Integrale Jeugdhulp). Alle betrokkenen willen vermijden dat parallelle circuits
voor dezelfde doelgroep ontstaan. Er komt bijvoorbeeld een integratie tot één crisisnetwerk.
Er is een groot budget beschikbaar om de doelstellingen uit deze gids te realiseren. Ook het
Vlaams gesubsidieerde jeugdhulplandschap zal hierop kunnen intekenen.
Toon wordt lid van het IROJ zodat de verbinding tussen beide netwerken kan worden gemaakt.
Contactgegevens Toon Langeraert : toon.langeraert@popovggz.be ,
tel 09 216 65 50.
Wordt vervolgd.
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7. Terugkoppeling uit de netwerken, werkgroepen en
reflectiegroepen (verschoven naar volgend IROJ)
8. Varia (meeste punten worden verschoven naar volgend IROJ)









Inkanteling van RKJ De Sleutel en vzw De Dauw in Agentschap Zorg en Welzijn (6de
staatshervorming) : implicaties
Vorming Eigen Kracht Conferenties (EKC)
Intersectorale netwerken voor complexe hulpvragen (Bert Vanacker)
Er zijn lange wachtlijsten voor gedragsmoeilijke jongeren met een mentale handicap. Er
wordt door minister Van Deurzen extra budget voorzien voor deze groep (voorzien budget
voor 30 jongeren) die bovenop de reguliere financiering komt. Voorzieningen kunnen dit
budget gebruiken. De intersectorale zorgnetwerken moeten zorggarantie bieden, zoniet
vervalt de subsidie. De zorggarantie loopt door tot de leeftijd van 25 jaar.
Er zijn niet alleen meer middelen nodig om dit uit te bouwen. Er is ook nood aan specifieke
kennis, infrastructuur en methodiek.
Op dit ogenblik zijn in dit verhaal vooral de VAPH-sector en kinderpsychiatrie betrokken. De
vraag wordt gesteld of ook anderen hierbij willen betrokken worden.
Mededeling ivm radicalisering : hulplijn + signalen/noden hulpverleners
Vraag ivm casustafels 27/11
De uitnodiging is vrij vaag. Weinig inschrijvingen. Vanuit het Iroj wordt de vraag gesteld
welke zaken er interessant zijn om op de casustafels te brengen. Globale thema’s zijn :
omgaan met verontrusting, casusoverleg en samenwerking tussen diensten, good practices
rond overbruggingshulp. Er zijn 9 casustafels. Er wordt gemikt op 100 personen,
intersectoraal samengesteld. Alle ideeën mogen doorgestuurd worden naar Caroline.
Planning IROJ-vergaderingen 9/10 en 11/12

