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OPVOLGING GOEDKEURING VERSLAG IROJ 09/12/2017
Ingrid Crabbe zal omwille van haar taakinvulling op Vlaams niveau geen deel meer uitmaken van
het IROJ OVl. Zij wordt in het IROJ OVl vervangen door Erwin Mys als effectief lid van het IROJ OVl
en Chantal Van den Broeck zal hem hierbij ondersteunen. Zij treedt eveneens op als
plaatsvervangend lid als Erwin verhinderd is.
Het verslag van 09 december 2017 wordt goedgekeurd.

KORTE PUNTJES
Opvolging werkgroep participatie
 Om de werkgroep op te starten is er een trekker nodig.
Het IROJ OVl geeft het mandaat aan Leen Poppe om dit op zich te nemen.
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 Vanuit cliëntvertegenwoordiging nemen minstens Karin, Bram, Chantal en Erwin deel aan de
werkgroep participatie. Deelname van andere leden wordt bevraagd op de vergadering van de
reflectiegroep op 2 februari 2017. Via de netwerken jeugdhulp zullen de volgende personen
deelnemen: deelname vanuit het CAW voor Oost-Vlaanderen, deelname vanuit CKG 't Open
Poortje, Sonja Ramboer (vzw Jeugdzorg). Leen Poppe zal gericht nog enkele voorzieningen
contacteren om deel te nemen aan de werkgroep.
 Timing van de actie: najaar 2017.

Toelichting cliëntoverleg en bemiddeling
Wordt hernomen op een volgend IROJ OVl, naar aanleiding van de afwezigheid van Chantal.

Stand van zaken werkgroep conflictueuze scheidingen
Op 18 januari is een overleg doorgegaan met verschillende organisaties. De werkgroep heeft de
ambitie om in OVl een netwerk te creëren dat het hulpaanbod omvat rond problematische
scheidingen. Op Vlaams niveau is het actieplan Relaties uitgewerkt, met hierin ook een aantal
acties voor de regio's. Dit kader geeft de richting waarin we moeten evolueren en van waaruit we
een aantal zaken dienen op te nemen.
De focus is een provinciaal hulpprogramma, geïnspireerd op het hulpprogramma crisis, waarbij de
rollen en de taken verdeeld worden om op een gestroomlijnde manier samen te werken rond
conflicten.
Er dient een analyse gemaakt te worden op het bestaande aanbod. De hiaten moeten in beeld
komen en er zal gekeken worden wat mogelijke antwoorden zijn op de hiaten.
Wat de structuur betreft, wordt voorgesteld om te werken met een provinciale
netwerkstuurgroep, samengesteld uit beleidsmakers, met daaronder een aantal (ad hoc)
werkgroepen om actielijnen uit te werken.
Het IROJ OVl staat achter deze benadering.

Stand van zaken werkgroep jongvolwassenen
Op 14 december ging de werkgroep jongvolwassenen door. Er werd een eerste beeld geschetst van
de acties die momenteel lopende zijn en de problemen waar de verschillende actoren mee te
maken krijgen.
Wat de structuur betreft, wordt er gekozen voor een Provinciale netwerkstuurgroep met
thematische werkgroepen die goede praktijken naar boven brengen. De sub regionale netwerken
jongvolwassenen maken een link met het sub regionale netwerkoverleg jeugdhulp.
Momenteel is de afdeling Continuïteit en Toegang nog zoekende wat het kader betreft.
De doelstelling is de partners te ondersteunen en te expertise te laten ontwikkelen om met deze
jongeren aan de slag te gaan.
Vanuit het IROJ wordt aangegeven dat we realistisch moeten blijven en dat we geen vals gevoel
van veiligheid mogen ontwikkelen. We kunnen onmogelijk volledig uitsluiten dat een jongere
tussen de mazen glipt. Wat als jongeren pertinent hulp weigeren?
Op vraag van de minister zal de afdeling Continuïteit en Toegang netwerktafels organiseren voor
jongvolwassenen. Vanuit de concrete casussen zullen lijnen uitgezet worden voor de jongeren van
morgen.
Er dient ook contact opgenomen te worden met het mobiel team en het crisisteam van het
netwerk GGZ volwassenen.
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Het IROJ OVl staat achter deze benadering.

Vorming EKC
Hulpverleners die dit wensen, kunnen een opleiding EKC volgen. De informatie zat bij de
uitnodiging van het IROJ.

Samenwerking tussen de ACT en Tanderuis
Vanuit de IRPC werd gevraagd om op het IROJ te agenderen, dat men geconfronteerd wordt met
problemen in de manier waarop Tanderuis omgaat met de instroomlijsten. Naar aanleiding van de
vaststelling op de IRPC werd een schrijven gericht naar de voorziening en werd een overleg
gepland.
Dit overleg werd door de verschillende partijen als zeer constructief ervaren en resulteerde in de
volgende afspraken:
 de geschrapte jongeren zullen opnieuw via INSISTO ingevoerd worden op de instroomlijst (op de
linker kolom geplaatst worden) en zullen gecontacteerd worden inzake de nood aan begeleiding.
Bij schrapping zal een motivatie genoteerd worden.
 in de communicatie over doorverwijzing wordt de nadruk gelegd op het rechtstreeks
toegankelijk zijn van het aanbod. Het gedeelte NRTJ is heel klein geworden.
 de voorziening zal per dossier bekijken wie het best geplaatst is om het CPA-schap op zich te
nemen. Hierbij wordt rekening gehouden met wat wenselijk is voor de cliënt.

Het IROJ OVl neemt hiervan kennis.

Terugkoppeling 'alternatieven voor het werken met wachtlijsten'
De voorzitters van de netwerken worden er aan herinnerd dat dit op de agenda staat op het IROJ
van maart.

Privé spelers binnen opvoedingsondersteuning
In het netwerk Jeugdhulp W&D komt men in contact met privé initiatieven in het kader van
opvoedingsondersteuning. Een eerste vraag die zich aandient, is of de perceptie klopt dat zich
meer en meer privéspelers aandienen op de markt. Is er zicht op de kwaliteit van het werk dat zij
afleveren?
Vanuit GGZ geeft men aan dat dit voor hen reeds jaren geldt. De markt is in evolutie. Commerciële
partners hebben het recht om commerciële activiteiten uit te oefenen. Ook vanuit Kind en Gezin
wordt aangehaald dat de Huizen van het Kind hen vrij hun activiteiten laten beoefenen.
Hoe ga je je als voorziening hier tegenover verhouden? Kan je je naam hieraan verbinden? Er kan
gestart worden met een basisvertrouwen en men dient alert te blijven voor de signalen vanuit het
werkveld. Anderzijds kan ook bekeken worden op welke manier je een verbinding kan maken met
deze privépartners. Hoe ga je netwerkrelaties aangaan?
Indien we dit in de toekomst willen agenderen, zou het goed zijn om het debat breed te voeren.
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1. VOORSTEL AANPAK MONITORING TYPEMODULE BEGELEIDING
Een kleine werkgroep heeft een voorstel geformuleerd tav het IROJ.
De leden van het IROJ betreuren dat de oefening zich niet richt tot het volledige RTJ veld.
Er wordt gevraagd om bij de oefening oog te hebben voor het dynamiseren van de partners. Naast
situationele vragen (wie biedt wat aan?) kunnen ook intentievragen (waar wil je naar toe? Waar wil
je geraken?) opgegeven worden. We willen dat de voorzieningen uitgenodigd voelen tot overleg en
zorgen voor het starten van een dynamiek.
Een helpdesk voor het invullen van het document zou wenselijk zijn. Anderzijds kunnen de
voorzieningen die vragen hebben, zich richten tot diegene die hen vertegenwoordigd in het IROJ.
Dit kan een eerste beweging vormen om een connectie te maken tussen het IROJ en de achterban.
Vanuit cliëntperspectief wordt de intentie geformuleerd om een cliënttoets uit te voeren op de
resultaten van de bevraging. De cliëntvertegenwoordigers vragen hiervoor voldoende tijd om dit
voor te bereiden en een degelijk en leesbaar document van waaruit ze kunnen vertrekken.
De voorbeelden in kader van afstemming worden uit het document verwijderd. Het IROJ OVl
opteert voor een gefaseerd antwoord, waarbij de 'zachtere' accenten die van belang zijn voor de
regio verder uitgewerkt worden in de werkgroep Planning en Advisering. De minimale vereisten
voor afstemming worden verwacht aangeleverd te worden door de administraties.
Het IROJ OVl stelt voor om de intersectorale terugkoppeling te plannen in september. Dit geeft ons
meer tijd om dit voor te bereiden.
Het IROJ OVl dient het plan van aanpak in bij de administratie.

2. REGIOPLAN OOST-VLAANDEREN 2016-2019
De trekkers dienen geen lid te zijn van het IROJ OVl, of gekoppeld te zijn aan de afdeling die het
thema dit tot zijn corebusiness heeft. In sommige situaties kan dit uiteraard wel wenselijk zijn.
Voorop staat dat er aan de thema's gewerkt wordt en de vooropgestelde doelstellingen bereikt
worden.
Doelstellingen kunnen verschillende de thema's overkoepelen. De actielijnen worden gekoppeld
aan de thema's.
Om tot een overzichtelijk een zo volledig mogelijk beeld te komen waar we binnen de jeugdhulp
Oost-Vlaanderen aan werken, wordt aan de verschillende trekkers gevraagd om hun deel in het
document aan te vullen. De vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in het IROJ zal de
eindredactie van het document op zich nemen.
De aanvullingen zie Regioplan Jeugdhulp 2016-2019 Oost-Vlaanderen
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Lijn: 'uitbouwen van een regionaal info- en aanspreekpunt jeugdhulp'
Vanuit het IROJ OVl worden hier een aantal vragen bij geformuleerd. Binnen welke termijn wil men
dit realiseren? Wat is juist de finaliteit van een dergelijk info- en aanspreekpunt? Tot wie richt men
zich? Hoe verhoudt dit zich tot de BI?
Het IROJ OVl beslist om dit als agendapunt te hernemen op het IROJ van maart 2017. Er zal
uitgewisseld worden hoe men dit bekijkt, wat de opzet en de doelstellingen kunnen zijn.

3. ADVISERING
UB VAPH 2017
Het IROJ OVl betreurt dat nogmaals de uitbreiding voorbehouden wordt voor de voorzieningen
erkend door het VAPH.
Het IROJ OVl merkt op dat de voorzieningen VAPH niet vertegenwoordigd zijn in de netwerken
jeugdhulp. In het kader van een intersectoraal aanbod en afstemming, gaat het IROJ OVl een
schrijven richten naar het platform minderjarigen met de vraag om een afvaardiging te voorzien
naar de netwerken. Daarnaast beveelt men sterk aan om ook het platform minderjarigen,
intersectoraal samen te stellen.
Het IROJ OVl wil zicht krijgen op het effectief beschikbare aanbod volgens de verschillende functies.
Het IROJ OVl merkt op naar aanleiding van de verschillende adviseringsronden dat het noodzakelijk
is om de kwaliteitscriteria onder de aandacht te brengen bij de voorzieningen. In navolging van
deze vaststelling neem het IROJ OVl de actielijn cultuursensitiviteit op in het regioplan 2016-2019.

Zie advies.

Ter Muren - wijziging erkenning in functie van VIPA-procedure
Op pedagogisch vlak zijn de veranderingen miniem. Verblijf van 76 naar 74. Hierdoor wordt de
mogelijkheid gecreëerd om tot 6 extra CBAW aan te bieden.
Het aanbod perspectiefzoekend/perspectiefbiedend blijft hetzelfde.
De mogelijkheid bestaat om kortdurend crisisverblijf aan te bieden.
De modules die aangeboden worden omvatten meer dan de erkenning. Hierdoor kunnen ze
flexibel spelen met het aanbod.
Het IROJ OVl steunt dit voorstel.
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Toekomstplannen OBC - OOOC De Waai
Het IROJ OVl en het crisisnetwerk zijn verheugd over het aanbod in het crisisnetwerk.
Het IROJ OVl steunt dit voorstel.

4. VOLGENDE IROJ-VERGADERINGEN
17/03/2017





sub regionale terugkoppeling ‘alternatieven voor het werken met wachtlijsten’
communicatie vanuit het IROJ OVl naar het brede werkveld
regionaal aanspreek- en infopunt
basisondersteuningsbudget

05/05/2017
16/06/2017
29/09/2017
20/10/2017
08/12/2017
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