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Voorzitterschap IROJ OVl
De overname van de persoonsgebonden aangelegenheden van de Provincies door de Vlaamse
overheid werd met een jaar uitgesteld. Dit houdt in dat de vraag naar een nieuwe voorzitter,
minder urgent wordt.
Aanwezigen en verontschuldigden: Kim Vaneeckhout gaat aan de slag bij CIG Ter Leye in Kortrijk
en wordt vanuit de CKG vervangen in het IROJ. Kim wordt bedankt voor haar engagement naar
het IROJ.
Ontbrekend agendapunt: voorstelling van de evaluaties van de IROJ door Marc Bittremieux. De
presentatie wordt met het verslag verzonden.
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Het verslag van 22 april wordt goedgekeurd.

1. Afstemming van RTH jongerenwelzijn en Kind & Gezin (toelichting door Bram
Antheunis en Tim Stroobants)
Wordt verdaagd naar IROJ overleg van september.
Het ‘Rapport intersectorale ad hoc werkgroep: Afstemming typemodules begeleiding binnen de Integrale
Jeugdhulp’ wordt met het verslag verstuurd. Aan de leden van het IROJ OVl wordt gevraagd dit
document door te nemen tegen het overleg van september.

2. Jeugdhulp 2.0
implicaties voor de jeugdhulpverlening
In Jeugdhulp 2.0 is er sprake van de ‘Huizen van het Kind’. Het is voor de meeste IROJ-leden onduidelijk
wat hun taakstelling is, in welke verhouding ze staan tot de Brede Instap en wanneer men een beroep
kan doen op hen. Op vraag van de IROJ-leden wordt een toelichting geagendeerd op een IROJ in het
najaar. Er zal op dat moment ook bekeken worden op welke manier tegemoet gekomen kan worden aan
de vraag in het decreet om zich voor te stellen aan het IROJ. Annemie Boone bezorgt de nodige
coördinaten van een spreker aan de voorzitter van het IROJ.
In het kader van het opstellen van een decreet jeugd(sanctie)recht wordt gevraagd om een goede
aansluiting te zoeken op de hulpverlening. 70% van de jongeren die momenteel geplaatst zijn binnen een
Gemeenschapsinstelling voldoet aan de kenmerken van substance use disorder. Toch merkt men dat dit
probleem onderschat wordt. Dit komt ook tot uiting als er vervolghulp geïnstalleerd wordt.
Met betrekking tot de conceptnota schooluitval is er weinig nieuws: er wordt naar verluidt gewerkt aan
een conceptnota bis met een aanpassing van de rol van de IROJ. Van zodra we hier meer informatie rond
ontvangen, communiceren we dit.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de werking van de CAW’s weinig aan bod komt doorheen de
tekst. Vanuit het CAW geeft men aan dat men zich als sector niet erkend voelt in dit beleidsdocument.

nieuwe governance – structuur jeugdhulp: terugkoppeling van het
overleg tussen Stefaan Van Mulders en de IROJ-voorzitters (Steven Van De
Woestyne)
De IROJ-voorzitters ervaren het als positief dat de Vlaamse overheid rekening houdt met wat de IROJ’s
aanbrengen. Tijdens het gesprek van 3/5 werd de positieve samenwerking met de Vlaamse overheid en
de Vlaamse beleidsmedewerkers beklemtoond.
Stefaan Van Mulders heeft de nieuwe governance toegelicht met de beweging naar 1 agentschap
jeugdhulp. De beleidstekst Jeugdhulp 2.0 is het fundament van waaruit verder zal gebouwd worden. De
keuze voor één agentschap jeugdhulp op termijn van 2 à 4 jaar is een duidelijk perspectief. Het
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Management Comité is opgeheven en vervangen door het Aansturingscomité. Het Aansturingscomité is
samengesteld vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en het Departement WVG. De logica
om enkel met deze twee agentschappen in de aansturing te werken, werd niet toegelicht. De IROJvoorzitters benadrukten om de evoluties in de sectoren die niet zetelen in het ACO te bewaken en mee
te nemen in de richting van één agentschap jeugdhulp. In het raadgevend comité blijven de diverse
sectoren wel vertegenwoordigd. Het Aansturingscomité (ACO) zoekt een manier om de link te bewaren
met de agentschappen die niet in het ACO zitten. Er is beslist tot een personeelsoverdracht vanuit de
afdeling beleidsontwikkeling naar het Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) vanaf 1 september 2016 om de
uitvoering van Jeugdhulp 2.0 mee te ondersteunen. Deze overdracht is in volle voorbereiding.
De plaats van de IROJ in deze beweging is nog onduidelijk evenals de ondersteuning van de IROJ en de
netwerken. De voorzitters van de IROJ inventariseren de knelpunten en communiceren dit naar het
ACO.
Het ACO heeft gekozen om te komen tot een gedeeld regionaal werkprogramma 2016-2017. De prioriteit
vanuit het kabinet ligt bij continuïteit. Men wil dit vorm geven voor de zomer en men heeft gekozen om
hiervoor 2x samen te komen met de IROJ-voorzitters, 3 vertegenwoordigers van de Vlaamse
Gemeenschap, Teamverantwoordelijke van het team IJH en de leden van het ACO. Het is de bedoeling
om vanuit de verschillende invalshoeken te bepalen wat in een regionaal programma een plaats moet
krijgen. Caroline Robberecht maakt een overzicht op van de acties die gerealiseerd/ lopende zijn en
neemt op waar we als IROJ OVl op willen inzetten in 2017. De IROJ leden kunnen hierop reageren tot
15 juni. Het overzicht zal meegenomen worden in de bespreking van het werkprogramma.

3. Actiefiche Participatie: toelichting actieplan (Caroline Robberecht)
Er worden 3 actielijnen naar voor geschoven. In een eerste beweging is het de bedoeling om de goede
praktijken die leven binnen de voorzieningen en diensten zichtbaar te maken op het niveau van de 3 sub
regionale netwerken. Caroline maakt op vraag van de IROJ-leden een A4 op met daarin gerichte vragen
naar de voorzieningen/diensten. De aanpak en verdere concretisering zal gebeuren met de voorzitters
van de netwerken jeugdhulp op het overleg dat gepland is op 16/06/2016.
In de loop van 2017 wordt een ‘goede praktijken dag’ georganiseerd op regionaal niveau, waarbij de
hulpverleners inspiratie kunnen putten uit de regionale voorbeelden. Methodiek gelijklopend met de
initiatie ‘alternatieven voor het werken met wachtlijsten’.
Tijdens het vorige IROJ werd afgesproken dat we steeds gaan werken met een gezicht/klankbord uit het
IROJ. We zoeken een IROJ-lid dat in duo met Karin Maes (vanuit cliëntvertegenwoordiging) dit initiatief
wil ondersteunen. Indien gewenst kan ook een werkgroep samen geroepen worden om dit uit te
werken.
In de winterperiode nodigen we Jole Louwagie uit die momenteel een traject loopt in Antwerpen m.b.t.
het werken met een vertrouwenspersoon en we kijken op welke manier we met dit thema binnen OostVlaanderen aan de slag kunnen gaan.
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4. Opstart van 1 provinciale stuurgroep crisisjeugdhulp: samenvoeging
van de stuurgroepen van het IJH-crisisnetwerk en het GGZcrisisnetwerk (Alain Slock)
Wordt uitgesteld naar een volgende vergadering.

5. Nieuws van het netwerk GGZ kinderen en jongeren OVl (Toon Langeraert)
De zorgprogramma’s zijn een dynamisch middel waar iedereen welkom is. Het is een samenwerking
tussen iedereen die betrokken is op het thema geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren en het is
volop in beweging. De ambitie is om tot uitwisseling te komen tussen professionele en niet professionele
partners.
Binnen het zorgprogramma crisis wordt ingezet op de samenwerking tussen de partners binnen de GGZ
en de partners van het crisisnetwerk jeugdhulp met als doel elkaars werking te versterken door expertise
uit te wisselen en elkaars werking aan te vullen.
Binnen de langdurige zorg gaat men aan complexe meervoudige casussen kortdurend en langdurig
mobiele zorg toevoegen. Er wordt in de procesgroep nagedacht over de manier van aanmelden. De input
van de andere niet GGZ- partners is verrijkend.
De zorgprogramma’s bereiken dat men minder vanuit organisaties gaat nadenken. Er ontstaan teams
over de organisaties heen (bijvoorbeeld outreaching).
Binnen het intersectoraal consult en liaison is er nood aan expertise rond ggz uit te wisselen. Met + punt
(vreemdgaan) gaat men ook inzetten op doelgroepen. Men vertrekt vanuit thema’s met als doel in
verbinding te staan met bestaande zaken.
Daarnaast wordt ook intervisie en supervisie georganiseerd.
Iedereen wordt uitgenodigd op het netwerkforum op .

6. Radicalisering, aanpak departement WVG (Hendrik Van den Bussche)
De duidelijke presentatie wordt bij het verslag gevoegd.
Radicalisering wordt door de partners benaderd als een vorm van verontrusting. Binnen het IROJ OVl
wordt aangegeven dat niet veel partners met dit onderwerp geconfronteerd worden.
Indien er nood is aan ondersteuning, wordt gevraagd om deze terug te koppelen via het IROJ.

7. Varia


Uitbreidingsbeleid 2017 binnen het Agentschap Jongerenwelzijn. De omzendbrief zal vertrekken
tegen 15/06. Over de inhoud van de brief werd nog niet gecommuniceerd. De prioriteiten moeten
nog vast gelegd worden door de minister en het kabinet.
De procedure voor advisering werd aangepast.
 Criteria worden bepaald met gewicht
 Grootste gewicht wordt toegekend aan het IROJ verslag
 Het IROJ adviseert over het finale dossier
De advisering vanuit het IROJ OVl wordt geagendeerd op het IROJ van oktober.
Caroline maakt een doodle op voor de planning van de bespreking op de werkgroep advisering.
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Vanuit de ervaring dat iedere wijziging in het aanbod impact heeft op het regionale
hulpverleningslandschap, blijft het IROJ OVl aandringen op een bespreking en advisering bij
wijziging van het aanbod binnen voorzieningen/diensten. Het IROJ OVl vraagt aan de verschillende
agentschappen om dit standpunt mee uit te dragen, te bevestigen en te communiceren.
Het aanbod van de internaten permanente openstelling (IPO) komt vanaf 01 september 2016
achter de ITP. Voor OVl is er één in Gavere en één in Sint-Niklaas. Vanuit het IROJ wordt gevraagd
om te voorzien in overgangsmaatregelen. Het aanbod is tegen 01 juli gemoduleerd.
De contactpersoon binnen de ITP is Céline Staiesse.
Binnen het RKJ stopt het time-out project ‘Bruggen bouwen’. Men start met een crisisbed voor 14
dagen in stabilistatiemodule. De jongere dient op medisch vlak stabiel te zijn.
Vorming verontrusting 2017: het IROJ OVl wil in 2017 verder blijven inzetten op expertise
ontwikkeling van individuele hulpverleners – met de directies in dialoog gaan over de
ondersteuning van de medewerkers als ze te maken krijgen met verontrusting – het in beeld
brengen van cliëntparticipatie in situaties van verontrusting
Het IROJ OVl vraagt hiervoor dezelfde financiële ondersteuning als voor 2016, 10000 €

Data volgende IROJ-vergaderingen:


Vrijdag 16/09/2016
o Afstemming RTH jongerenwelzijn en kind en gezin



Vrijdag 21/10/2016
o Advisering uitbreidingsbeleid AJ



Vrijdag 9/12/2016

