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Goedkeuring en opvolging IROJ 16/09/2016
 De IROJ-leden geven aan dat het niet eenvoudig is om in de overload aan bijlages terug te vinden wat
essentieel is voor je voor te bereiden op de vergadering. Er wordt opgemerkt dat er afgesproken was
om alle bijlages op de IROJ-site te plaatsen.
o Caroline geeft aan dat alle IROJ-leden die dit wensen zich moeten kunnen voorbereiden op
de punten die besproken zullen worden.
o Niet alle leden hebben hun toegang tot de IROJ-site geactiveerd, wat maakt dat het heel veel
inspanning vraagt om gericht op de vragen alles nogmaals door te sturen. Dit heeft als gevolg
dat er voor gekozen wordt om in één beweging alle documenten te bezorgen.
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Er zal gezocht worden naar een andere (en een eenvormige) manier om het onderscheid aan te
geven tussen datgene wat minimaal moet gelezen worden en datgene wat nuttige informatie is
voor leden die zich willen verdiepen in een onderwerp. Ook zal via de benaming van de bijlagen
gepoogd worden om beter de link te maken met het betrokken agendapunt.
Stijging aanmeldingen OCJ
o Isabelle geeft aan dat men de cijfers gaat verfijnen. Er zijn stappen ondernomen om de
samenwerking met de aanmelders beter op elkaar af te stemmen.
Lara geeft aan dat haar naam op de 2de pagina foutief geschreven is. ‘Besard’
De regionale werkgroep jongvolwassenen wordt opgestart. Er zal een intersectorale denkoefening
gevoerd worden. Geïnteresseerden die willen aansluiten bij de werkgroep met vertegenwoordigers
vanuit verschillende sectoren zijn welkom. Er wordt nog een partner gezocht vanuit de geestelijke
gezondheidszorg en het VAPH. Er is eveneens een pleidooi dat het straathoekwerk en DOP zouden
aansluiten. De voorzitters van de stuurgroep netwerken nemen dit mee.
De ‘huizen van het kind” zijn een autonome partner van Kind en Gezin, die evenwel door Kind en
Gezin vergund worden.
De medewerkers die werken rond de conceptnota schooluitval willen graag contact leggen met
andere relevante sectoren. Zij zullen in de komende weken wellicht contact opnemen met IROJleden. Patrick en Lara zijn hun contactpersonen binnen het IROJ.
Rond het meldpunt crisishulp/crisiszorg is transparantie naar gebruikers en cliënten een
aandachtpunt wanneer er met meerdere telefoonnummers gewerkt wordt. Het Oost-Vlaams model
als dusdanig wordt niet in twijfel getrokken.

Het verslag van 16 september 2016 wordt goedgekeurd

1.

Korte puntjes
Verslaggeving IROJ op website Jongerenwelzijn (Caroline Robberecht)
De verslagen zijn terug te vinden op de site van AJ. Daarnaast is er nog steeds de IROJ-site waar alle
bijkomende informatie gecentraliseerd wordt.
Terugkoppeling overleg met de voorzitters NWN JH (Bert Vanacker)
 Sjabloon inspirerende praktijkvoorbeelden werd doorgegeven aan de Netwerken om hier verder
mee aan de slag te gaan. De sjablonen zouden ingevuld kunnen worden vanuit een cloud. Zo kan
iedereen er makkelijk aan om in te werken.
De finale sjablonen ter beschikking stellen via een digitaal platform bestaat tot de mogelijkheden.
Vanuit ervaring weten we dat mensen niet spontaan zaken aanleveren voor een digitale ruimte en
men gaat evenmin spontaan kijken.
De doelstelling is de inspirerende praktijken kenbaar te maken om anderen zin te geven om er iets
rond te organiseren. Vanuit het overleg met de voorzitters was er de idee om dit sub regionaal te
organiseren en mee te nemen in de werking rond de netwerken. Op een vorig IROJ was dit anders
beslist. Alles heeft te maken met de doelgroep (beleidsmedewerkers/ praktijkmedewerkers) die men
met dit initiatief wil bereiken. Als men zich richt op beleidsmedewerkers, dan heeft men meer kans
dat er verandering kan bewerkstelligd worden.
Het IROJ OVl stelt voor een werkgroep op starten, bestaande uit 2 mensen per netwerk, aangevuld
met cliëntvertegenwoordigers. De werkgroep wordt samengesteld na het IROJ van 9/12. Dit wordt
meegenomen naar het NWO.
 Op vraag van de verschillende netwerken vragen de voorzitters aan de RWO’s het RTH-landschap
mee bekend te maken bij intermediairen.
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Het aanbod rond conflictueuze scheidingen is beschikbaar. Het is de bedoeling om dit nu samen te
brengen op Oost-Vlaams niveau. Een werkgroep zal dit proces verder lopen.

Vraag dienst Ondersteuningsplan (DOP) om lid te worden van het IROJ
 Deze vraag wordt gesteld aan elk IROJ dat autonoom beslist. Aangezien deze dienst - een cruciale
partner is in de transitie van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg, de cliënt heel centraal staat,
zij inmiddels veel expertise opbouwden rond krachtgericht en probleemoplossend werken met
netwerken - beslist het IROJ om DOP toe te laten als lid.
Het IROJ blijft weliswaar omzichtig omspringen met vragen naar toetreding en wil hiermee geen
precedent creëren. Er zal voor elke situatie afzonderlijk afgewogen worden of toetreding al dan niet
een meerwaarde ifv beleidsbeïnvloeding kan hebben. Als we uitgaan van een
vertegenwoordigersmodel, dan moet bekeken worden welke perspectieven we nodig hebben om
beleid te voeren.
Zorgbehoefte van kinderen die niet ondersteund wordt door de reguliere werking (Luc Goosens)
Wordt besproken op het IROJ van 09/12/2016.
ITP : vraag om een intersectoraal overzicht te maken van de wachtenden per organisatie (Luc Goosens)
Wordt besproken op het IROJ van 09/12/2016.

2.

Afstemming RTH : een toelichting door K&G en AJ (Tim Stroobants)
(ppt in bijlage)
De aanleiding van de oefening was de wijziging in het aanbod. De ultieme finaliteit is binnen he
landschap, transparantie en afstemming tot stand te brengen (onderscheid tussen bv mobiele
begeleiding ckg, contextbegeleiding,… duidelijker krijgen) en te komen tot éénduidige taal. Het IROJ krijgt
een conceptueel kader aangereikt dat een regionale vertaling moet krijgen.
Een dergelijke beweging houdt door de mogelijkheid om te triëren, een gevaar in voor exclusie. Dit is
geenszins de bedoeling. Er wordt niet geraakt aan het recht op hulpverlening. Het uitgangspunt is,
onderzoeken welke cliënt het meeste baat heeft bij een bepaald aanbod.
Het blijft belangrijk dat voorzieningen moeten zich kunnen herkennen in dit afstemmingsverhaal.
Er zal met een aantal mensen zal moeten gewerkt worden aan de voorbereiding van de
operationalisering. Samenbrengen en bundelen van gegevens van verschillende sectoren is een
omvangrijk werk. Er wordt daarom een intersectorale werkgroep samengesteld die ideeën uitwerkt
hoe men vanuit het IROJ hier verder mee aan de slag kunnen. Alain, Lara, Marc, Ann Eelbode stellen
zich kandidaat voor deze werkgroep. Caroline neemt dit verder op.

3.

Toelichting RTH binnen het VAPH (Bert Vanacker)
Vanaf 2014 zien we een sterke evolutie binnen thuisbegeleiding. In het plan 2020 legt men de focus op
de persoon met rond zich concentrische cirkels. De voorzieningen positioneren zich op de buitenste
cirkel. Het is niet de bedoeling om direct in te zetten op die buitenste laag. Combinatie RTH met NRTH is
niet toegelaten binnen VAPH. Voorzieningen gaan nu capaciteit die zich achter de poort bevindt,
omzetten naar aanbod dat rechtstreeks toegankelijk is.

4.

Ontwikkelingen binnen de thuisbegeleidingsdiensten VAPH (Danny Aelvoet)
De presentatie vinden jullie terug in bijlage.
Vanuit het RTH-aanbod thuisbegeleiding kunnen 36 begeleidingen op jaarbasis geboden worden. Veel
thuisbegeleidingsdiensten maken interne afspraken waardoor de cliënt slechts een beperkt aantal jaar
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na elkaar op deze dienstverlening beroep kan doen. Als er veel cliënten dit jarenlang zouden doen, dan
slipt deze hulpverlening dicht. Intensieve begeleidingen worden om die reden doorgesluisd naar de
NRTH. Hierop zijn veel bedenkingen te formuleren die in dit korte tijdsbestek niet kunnen behandeld
worden, maar die in een later IROJ hernomen worden.
Overleg, afstemming en visie bepaling met de Intersectorale Toegangspoort is hierbij noodzakelijk.

5.

Advisering VAPH – reconversie (WG intersectorale planning en advisering)
Vanuit het VAPH worden op zeer korte tijd 2 vragen gesteld: een vraag naar reconversie en vraag naar
uitbreidingsbeleid. Deze oefeningen gebeuren beter in 1 beweging.
Binnen de VAPH-sector stelt men vast dat sinds de transitie naar MFC, er een regelluwte ontstaan is op
het vlak wat je als voorziening moet presteren. Men moet evenveel jongeren begeleiden als voor de
periode waarin de MFC’s gecreëerd werden. Er is een bezorgdheid -verwondering over het feit dat
voorzieningen blijkbaar de facto zelf personele middelen kunnen verschuiven van NRTH naar RTHaanbod. Het kan niet te bedoeling zijn dat men die manier praktijk ontwikkelt, waarna een regulering
voorgelegd wordt.
Advies vanuit het IROJ zie bijlage.

6.

Advisering UB CB Agentschap jongerenwelzijn (WG intersectorale planning en advisering)
Voorzieningen die een aanvraag indienen, kunnen niet aanwezig zijn bij de bespreking. Een aantal IROJleden vragen om dit, bij een gezamenlijke indiening, te herbekijken. Op die manier krijgt men de kans om
een dossier toe te lichten als er vragen rijzen.
 Andere indieners hebben deze kans evenmin
 Dit kan problemen geven inzake de perceptie
De werkgroep advisering zal deze vraag ifv toekomstige adviseringen bekijken.
De werkgroep advisering gaat de criteria geformuleerd vanuit het IROJ scherper stellen. Binnen de
werkgroep zal een proces afgesproken worden rond bekendmaking van de verwachtingen vanuit het
IROJ en de procedure.
Het IROJ heeft het mandaat gegeven aan de Werkgroep Planning en Advisering om de definitieve
beslissing nemen. Conference call op 26/10/2016.
Advies vanuit het IROJ zie bijlage.

7.

Advisering reconversie naar vrijblijvende adolescenten met sterk verhoogde psychische
kwetsbaarheid (WG intersectorale planning en advisering)
Het IROJ heeft het mandaat gegeven aan de Werkgroep Planning en Advisering om de definitieve
beslissing nemen. Conference call op 26/10/2016.
Advies vanuit het IROJ zie bijlage.
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Data volgende IROJ-vergaderingen:



vrijdag 9/12/2016
o toelichting praktijk vertrouwenspersoon (Jole Louwagie)
o Zorgbehoefte van kinderen die niet ondersteund wordt door de reguliere werking (Luc
Goosens)
o ITP : vraag om een intersectoraal overzicht te maken van de wachtenden per organisatie
o Voorstel aanpak monitoring RTH
o Regioplan Oost-Vlaanderen met budget: krijtlijnen vastleggen



vrijdag 27 januari 2017
o advisering UB VAPH 2017



vrijdag 17 maart 2017
o sub regionale terugkoppeling ‘alternatieven voor het werken met wachtlijsten’




vrijdag 5 mei 2017
vrijdag 16 juni 2017

