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Goedkeuring en opvolging IROJ 21/10/2016
 Gezien de groep van aanwezigen op het IROJ vrij groot is, zullen we bekijken waar we het overleg in de
toekomst zullen laten doorgaan. De leden zullen op de hoogte gehouden worden.
 Bij de volgende agenda zullen de bijlagen genummerd worden zodat de link met elk agendapunt duidelijk
is.
 Nieuwe leden :
Gretl Dons sluit aan namens DOP.
Marc De Veirman sluit aan namens CAW Oost-Vlaanderen, vanaf 2017 is hij verantwoordelijk voor
kinderen en jongeren binnen het CAW Oost-Vlaanderen
Chris Vrigne is aanwezig als plaatsvervanger van J. Van Acker, namens de directies van de vrije clb’s
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Inge De Bel is sinds enkele maanden vanuit de administratie aanspreekpunt voor de IROJ-werking en sluit
aan indien gewenst.
 De koppeling van de bijlagen aan de agendapunten blijft een aandachtspunt.
 Aan de netwerken jeugdhulp is gevraagd om leden af te vaardigen (2 per netwerk) voor de samenstelling
van een Oost-Vlaamse werkgroep. De verschillende netwerken zijn hierrond actief.
De opdracht van deze werkgroep zal zijn om vanuit de verzamelde inspirerende praktijken in het kader
van participatie van cliënten binnen een voorziening te bekijken op welke manier deze kunnen
gecommuniceerd worden. Het IROJ OVl kiest nog steeds voor een Oost-Vlaamse actie. Deze werkgroep
kwam nog niet samen
 In het kader van “Ontwikkeling binnen de thuisbegeleidingsdiensten VAPH” wordt de vraag gesteld naar
een concrete datum inzake de opvolging van het thema.
Een overzicht van het aantal wachtenden voor RTH blijft een duidelijke vraag. De verwachting bij de IROJleden leeft, dat de overheid hierin een initiatief neemt.
Er zijn bedenkingen bij de omvang van het effectief rechtstreeks toegankelijk worden van het aanbod
thuisbegeleiding. Tussen de 5 à 10% van het aanbod zal niet rechtstreeks toegankelijk blijven. Er wordt
aan de diensten met een rechtstreeks toegankelijk aanbod gevraagd om af te stemmen met elkaar en te
komen tot een overzicht van het rechtstreekse en het niet rechtstreekse aanbod. Het zicht op welk
aanbod er nog beschikbaar zal zijn voor NRTJ is niet duidelijk voor de ITP, noch wat er dient te gebeuren
indien het aantal plaatsen NRTJ zijn opgebruikt en er nog jongeren NRTJ aangemeld worden (mogelijks
met prior).
De voorzieningen hebben ervoor gekozen om de zorg te verdunnen en te beperken in de tijd. Dit wordt
vanuit het gebruikersperspectief van dichtbij opgevolgd. De gebruikers vragen om de 8 punten als een
recht te beschouwen. Vanuit het gebruikersperspectief stelt men voor om het uitbreidingsbeleid in
functie van de wachtlijsten te voeren.
Vanuit de VAPH-sector haalt men aan dat er financiële en inhoudelijke motieven zijn om de overstap te
maken van NRTH naar RTH, oa vrees dat psychosociale, context ondersteunende hulpverlening niet meer
zal gevraagd worden (en daar zetten de meeste diensten op in). Dit thema wordt opnieuw geagendeerd in
januari.
 Tia De Wannemaeker en Alex de Groote stonden niet vermeld bij de aanwezigen in het vorig verslag.
Het verslag van 21 oktober 2016 wordt goedgekeurd

1. Korte puntjes
 Zorgbehoefte van kinderen die niet ondersteund wordt door de reguliere werking (Luc Goossens)
Er wordt aandacht gevraagd voor die minderjarigen met erg zware medische zorgvragen, waarbij medische
permanentie vereist is. Er zijn voor deze jongeren geen reguliere middelen om dit structureel op te lossen.
Er zijn een aantal voorzieningen met gelijkaardige bewoners binnen de hulpverlening naar volwassenen. De
good practices kunnen daar bevraagd worden.
Dit punt werd aangebracht om hier een stuk bewustzijn rond te krijgen.


Vraag naar ITP: intersectoraal overzicht opmaken van de wachtenden per organisatie (Luc
Goossens)
Men is in het kader van het intersectoraal jaarverslag hierrond bezig. In de loop van 2017 zouden de
gegevens voorhandig moeten zijn, éénduidig over gans Vlaanderen.
Aan de leden van het IROJ wordt gevraagd om –als deze er zijn- de verwachtingen hierrond, ook in het
kader van toekomstige planning en advisering, te expliciteren.


Voorstelling expertise-verbinding netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren OostVlaanderen (Toon Langeraert) (bijlage: 20161209_voorstelling_RADAR)
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Radar is de nieuwe naam voor het netwerk “geestelijke gezondheid kinderen en jongeren”. Radar
symboliseert netwerk en geestelijke gezondheid. Radar moet generiek zijn, gericht op alle kinderen,
jongeren en gezinnen in Oost-Vlaanderen.
 Terugkoppeling overleg voorzitters van de netwerken (Bert Vanacker)
Omgaan met wachtende cliënten in RTH wordt verder opgenomen in het netwerkoverleg. Er is een
terugkoppeling naar het IROJ gepland op het overleg van maart 2017.
Dialoog tussen de gemandateerde voorzieningen en het werkveld heeft plaats gevonden in AAOU en DEG.
De werkgroep Waas en Dender plant dit in maart. Het initiatief werd zeer positief geëvalueerd. Vanuit de
netwerken is men vragende partij om dit te herhalen.
 WG Participatie-samenstelling
Zie ook opvolging vorig verslag – zie ook agendapunt vertrouwenspersoon.
Er is gevraagd om met 2 personen per netwerk aan een werkgroep te deel te nemen. Men stelt vast dat het
steeds dezelfde mensen zijn die zich hiervoor engageren (IROJ-leden en leden van netwerkwerkoverleg).
Men doet een oproep om de deelname aan werkgroepen te verbreden en de vraag mee te nemen naar de
achterban. Het is noodzakelijk om engagement op te nemen voor die thema’s waar men als IROJ
achterstaat.
Deze werkgroep is beperkt in tijd.
 Stand van zaken Werkgroep Conflictueuze Scheidingen (Alain Slock)
Per provincie kent minister Vandeurzen 0,6 VTE toe aan het CAW om 1 jaar rond hoog conflictueuze
scheidingen te werken. De opdracht is onderzoek te voeren naar de noden van de magistratuur en de relatie
met het justitiehuis. De krachten zullen over de CAW’s heen gebundeld worden zodat er ruimte vrijkomt
voor ondersteuning om een netwerk ‘conflictueuze scheidingen ‘te creëren dat het aanbod omvat van
preventie tot curatie.
Het preventieproject krijgt middelen om dit voor het 3de jaar te continueren. Er wordt nu gefocust om
eerstelijnswerkers te ondersteunen bij conflictueuze scheidingen (na onderwijs en kinderopvang). Dit gaat
begin volgend jaar van start.
 Stand van zaken Werkgroep Jongvolwassenen (Caroline Robberecht)
De werkgroep komt de week na de IROJ-vergadering voor een eerste keer samen. Het is de bedoeling om
na te gaan wat bestaat en wat goed loopt, te kijken welke acties er concreet naar de doelgroep
ondernomen worden en welke acties nog een meerwaarde kunnen bieden om deze jongeren te
ondersteunen in hun groeipad naar volwassenheid.
Het CAW Oost-Vlaanderen krijgt 1 VTE voor de ondersteuning netwerkontwikkeling rond problematiek van
min en plus achttienjarigen. Die kan ingezet worden om de werkgroep te ondersteunen.
Vanuit het VGPH problematiseert men dat voor de jongeren met een GES problematiek vanaf 18 jaar de
VAPH-ondersteuning wegvalt. Er is evenwel een mogelijkheid om ondersteuning te genieten tot de leeftijd
van 25 jaar, maar dit neemt niet weg dat men riskeert om op een bepaald moment alsnog in een vacuüm
terecht te komen. Dit is reeds verscheidene malen gesignaleerd.

2. Toelichting praktijk vertrouwenspersonen
(bijlage: 20161209_vertrouwenspersoon)
Acties rond de bekendmaking en het inzetten van de vertrouwenspersoon, kadert in de actiefiche
Participatie. De toelichting wordt gegeven door Jole Louwagie die in Antwerpen een experiment hierrond
opstartte.
Wat is de verhouding is met de ouders.
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 De vertrouwenspersoon moet niet afstemmen met de ouders. De VP waakt over het belang van
de minderjarige en heeft geen taak naar de ouders. Dit betekent dat men op een team mogelijks
met 2 verschillende insteken moet rekening houden (er kunnen tegengestelde belangen/
meningen zijn over belang van het kind).
Wat met onbekwame jongeren?
 Ook ouders kunnen hier kiezen voor een vertrouwenspersoon om de positie van hun kind te
versterken. Als men inschat dat dit wenselijk zou zijn, kan die taak opgenomen worden door een
medewerker van ITP of een directeur van een voorziening.
In het voorjaar van 2017 is een Vlaamse infocampagne gepland.
De vergadering beslist om de vraag rond waar de ambities van het IROJ in dit kader moeten gelegd
worden, te delegeren naar de werkgroep Participatie die hun voorstel nadien voorleggen aan het IROJ.

3. Evaluatie actieplan ‘handelen in situaties van verontrusting’ (Caroline
Robberecht) (Bijlage: 20161209_evaluatie_ verontrusting)
De actiefiche Verontrusting is nog lopende. De evaluatie kadert in de opvolging van de actiefiche
verontrusting en in de overdracht van de opdracht naar de gemandateerde voorzieningen.
 Ontwikkelen van beeldmateriaal.
Dit is zeer goed onthaald. Er zijn een 6-tal animatiefilmpjes, aangemaakt in samenwerking met de
reflectiegroep ouders en minderjarigen, die in het kader van vorming kunnen ontleend worden bij Leen
Poppe. Alle ouders en minderjarigen gaven hun toestemming om deze te gebruiken voor opleiding en
vorming. Om die reden wordt een motivatie gevraagd bij de ontlening. Er zijn strikte afspraken in kader van
verspreiding van het beeldmateriaal.
 Verhogen van competentie bij hulpverleners
o Zien durven doen -> vraag naar meer casusgerichte besprekingen
o Dialoog met de cliënt -> vraag naar meer oefening
o Morele oordeelsvorming -> vraag naar meer oefening
Wat de laatste 2 vormingen betreft, heeft men verschillende geïnteresseerden moeten weigeren. Trainster
gaf aparte vorming voor medewerkers CAW. Het intersectoraal organiseren van vormingen blijft een vraag.
Ook wordt er gevraagd naar training in kleine groepen.
Vragen rond wetgevend kader (vragen naar handvatten hierrond) blijven komen.
 Regionale casustafels vragen een hoge personeelsinzet.
2017?
Er is een budget van € 20.000. Er is evenwel nood aan trainers. Meer inzetten op casusoverstijgende
initiatieven is een algemene vraag. Ook vanuit cliëntvertegenwoordigers is er interesse.

4.

Advisering
 Criteria advisering VAPH januari (Bert Vanacker)
Deze zijn al aan de voorzieningen gecommuniceerd. Dit punt wordt hernomen op de vergadering in januari.
Het VGPH betreurt dat we als IROJ, er niet in geslaagd zijn om de advisering voor 25/11 rond te hebben.
We zien tegelijk dat het IROJ Oost-Vlaanderen een kwalitatieve analyse liet primeren.
Ook merkt VGPH op dat ‘cliëntenparticipatie’ niet in het sjabloon meegenomen is. Dit vindt men jammer.
 GGZ- reconversie K-plaatsen (Toon Langeraert)
Bijlage: 20161209_adv_reconversie_GGZ_IROJOVl
Diensten krijgen de mogelijkheid algemene en psychiatrische ziekenhuisbedden (K-bedden) om te zetten
naar dag of nachtverpleging( kleine k stoelen of bedden). Er is een associatie nodig met een officiële K-
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dienst (er zijn 4 K-diensten in Oost-Vlaanderen).
De ingediende dossiers worden beknopt weergegeven. AZ st-Nicolaas werd op het vorig IROJ reeds
geadviseerd.
De voorstellen blijven binnen de max 56 plaatsen. Ze werden allen voorgelegd aan het netwerkcomité.
Alle voorstellen krijgen een positief advies. Een aantal pijnpunten die naar voor kwamen en zullen
meegegeven worden zijn :
 Het reconversiedossier is een gemiste kans voor Zuid-Oost-Vlaanderen. Regio Aalst wordt hier niet
bediend.
 Cliëntenparticipatie komt onvoldoende aan bod. De veelheid aan info maakt het onmogelijk om een
zinnig advies te geven. Vraag is of alle doelgroepen zullen bereikt worden. In theorie is dit het geval.
 Het IROJ OVl pleit voor een éénduidige aanpak rond advisering vanuit alle administraties.
Aansluitend op het agendapunt rond advisering wordt een appèl gedaan op ieders verantwoordelijkheid
om de vertrouwelijkheid en discretie van hetgeen tijdens de IROJ-vergaderingen wordt aangebracht, te
respecteren. Vrijheid van spreken moet absoluut kunnen gewaarborgd worden De communicatie naar
dossierindieners door voorzitters of vertegenwoordigers van overheden zal voortaan dezelfde dag van de
bijeenkomst van het IROJ gebeuren door Caroline of Bert. Als IROJ-leden benaderd worden met vragen
door dossierindieners, dient men te verwijzen naar 1 van beide personen.
Er wordt aangehaald dat er rolverwarring is bij de leden van het IROJ, in het bijzonder als men provinciaal
of in een samenwerkingsverband een dossier indient. Je zetelt niet namens je eigen organisatie maar als
vertegenwoordiger van een sector. Soms wordt een vertegenwoordiger door de achterban aangesproken.

5.

Nieuwe governance (Inge Debel)
In maart ging jeugdhulp 2.0 van start. Belang van éénduidige aansturing stond hierbij voorop. De gemengde
stuurgroep wordt opgegeven. In de plaats daarvan een, breder samengesteld, intersectoraal raadgevend
comité dat een eerste keer samenkomt eind december. In afwachting van de oprichting van 1 agentschap
Jeugdhulp fungeert zij als managementorgaan. Diverse administraties zetelen als waarnemend lid. Het
belang van de regionale poot IROJ wordt erkend. Het IROJ krijgt, onder groot voorbehoud, als deskundige
een plaats in het raadgevend comité. Er is driemaandelijks overleg met de voorzitters van het IROJ,
Agentschap Jongerenwelzijn en andere agentschappen.
Er vertrok een brief vanuit de IROJ-voorzitters naar de heer Stefaan Van Mulders (voorzitter ACO) waarin
het IROJ zijn bezorgdheid uitspreekt over het feit dat één van de jeugdhulpsectoren (VAPH) een drastische
wending aan haar eigen (persoonsgebonden) financiering zou geven, los van de realisatie van een
éénduidige visie/realisatie van de jeugdhulp. Een financieel mechanisme is een instrument om een visie te
schragen, niet omgekeerd. Een taskforce PVF minderjarigen moet intersectoraal zijn, met een evenwaardige
betrokkenheid van alle jeugdhulpsectoren, aldus de brief aan de heer Mulders
Het VGPH toont zich verrast over deze brief en stelt dat er hiermee standpunten worden ingenomen die
niet afgetoetst zijn binnen het IROJ.
De voorzitter haalt aan dat er in deze brief geen uitspraken worden gedaan over het principe van de
persoonsgebonden financiering. Er worden wel bedenkingen gemaakt bij het feit dat dit voor 1 sector
gebeurt aan vooravond van een intersectorale verankering van de jeugdhulp. Dit gaat in tegen de ideologie
waar het IROJ voor staat. met name een integrale jeugdhulp. Integrale jeugdhulp vraagt ook een éénduidige
financiering.

6.

Regioplan Oost-Vlaanderen 2017-2019 (Caroline Robberecht)
Agendapunt verschoven naar volgende vergadering
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7.

Voorstel aanpak monitoring (Caroline Robberecht)
Agendapunt verschoven naar volgende vergadering

Data volgende IROJ-vergaderingen:



vrijdag 27 januari 2017
o advisering UB VAPH 2017
o WG participatie
o Aanpak monitoring RTJ
o Regioplan OVl 2017-2019



vrijdag 17 maart 2017
o sub regionale terugkoppeling ‘alternatieven voor het werken met wachtlijsten’
o stand van zaken ontwikkeling in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen het VAPH




vrijdag 5 mei 2017
vrijdag 16 juni 2017

