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Opvolging en goedkeuring verslag IROJ 27/01/2016
 Alex De Groote zal omwille van gezondheidsredenen het IROJ niet meer opvolgen.
 Opmerking Annemie Boone – via mail van 1 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.”
Ik heb inderdaad aangegeven dat dit ook aan bod komt binnen het samenwerkingsverband
'huizen van het kind'. Ik heb vooral willen benadrukken dat men daar ook het debat voert of
men deze partner al dan niet activiteiten laat doen. “
 De Werkgroep VAPH reageert verbaasd over stijl van advies over het uitbreidingsbeleid. De
werkgroep kom volgende week pas samen om een standpunt in te nemen. Het IROJ stelt voor
om een actielijn op te nemen in het regioplan dat zich specifiek bezighoudt met verbindend
werken tussen de WG advisering/IROJ en de voorzieningen.
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Korte puntjes
WERKGROEPEN– STAND VAN ZAKEN (REGIOPLANNING 2.3 & 2.6)
WG JONGVOLWASSENEN (CAROLINE ROBBERECHT EN MARC DE VEIRMAN)
Het doel van de werkgroep is te komen tot een intersectorale samenwerking en het opzetten van
hulpprogramma’s voor jongeren op de scharnierleeftijd.
Er worden acties uitgewerkt op drie lijnen:
- Vroege preventie van zodra ze instromen in de voorziening– goede praktijken
- 16 jaar tot uitstroom voorzieningen (hoe netwerk creëren ifv zelfstandig gaan leven)
- Jongeren die reeds uitgestroomd zijn en die geen link meer hebben met de hulpverlening (acute
ondersteuning nodig)
Er moet verder gekeken worden wat dit betekent voor de verschillende sub regio’s. De acties
kunnen op sub regionaal/netwerkniveau concreter gemaakt worden.
De werkgroep probeert een beeld te krijgen over de hoeveel probleemjongeren het gaat en bakent
hiervoor de doelgroep af volgens strikt omschreven criteria.
Verdere plan van aanpak:
 Fiches aanvullen met actielijnen (crisissen bij jongvolwassenen - netwerken opzetten rond
jongvolwassenen - uitwerken van een preventief parcours - …)
 Volgende vergadering verdere verfijning van de fiches
 Opmaken van adviezen naar aanleiding van geformuleerde knelpunten op de verschillende
niveaus (regelgeving - goede praktijken - …)
 Afstemming met opdracht CAW dak- en thuislozen. Het is de bedoeling om een gezamenlijk
traject af te leggen)

WG CONFLICTUEUZE SCHEIDINGEN (ALAIN SLOCK)
Er wordt gekeken om het project verder te zetten – het is alvast opgenomen in het regioplan. Sonja
Ramboer zal de organisatie van de vorming 'Kinderen uit de Knel' op zich nemen.

TERUGKOPPELING VOORZITTERSOVERLEG EN VLAAMS OVERLEG (BERT
VANACKER)
 Terugkoppeling voorzittersoverleg
Een van de voorzitters is lid van taskforce minderjarigen. De taskforce heeft een opdracht om het
traject uit te werken mbt de PVF voor VAPH-minderjarigen. De voorzitters willen een signaal geven
naar minister Vandeurzen in verband met de PVF met de vraag naar convergentie met JH 2.0.
Er is het voorstel om met de zes voorzitters een brief naar kabinet Vandeurzen te sturen waarin
men:
o het tijdspad wil problematiseren. Gezien de complexe realiteit, lijkt het een
onmogelijke zaak om dit tegen de zomer rond te krijgen.
o zijn bezorgdheid uit inzake het bestedingsrecht.
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o een overlap opmerkt van de doelgroep jongeren met gedrags- en emotionele
stoornissen en Jongerenwelzijn. Dit houdt in dat we voor deze doelgroep 2
financieringssystemen zullen hanteren. Bij financieringsongelijkheid bestaat het
risico dat de toeleiding niet meer op inhoudelijke gronden zal gebeuren.
Invoering van PVF zou geen implicaties hebben op het A-doc. Dit is intussen vereenvoudigd, maar
er is geen consensus over deze vereenvoudiging.
De gebruikersverenigingen vragen dat de brief ook wordt voorgelegd aan het IROJ. Bekommernis
dat gebruikersvertegenwoordigers niet op de hoogte zijn van de inhoud – zeker als brief naar de
minister wordt gestuurd.
Er wordt gevraagd om het vertrouwen en het mandaat te geven aan de voorzitters om het
werkbaar te houden. Dit kan als binnen de groep van de voorzitters ook iemand het perspectief van
de cliënt bewaakt.
De brief zal naar de IROJ-leden rondgestuurd worden ter kennisgeving. De aanwezige IROJ-leden
gaan akkoord met het feit dat een aantal zaken aangekaart dienen te worden. Er wordt gekeken
om meer duidelijkheid te krijgen rond de bezorgdheden van de gebruikers en deze te integreren
in de brief. De basisprincipes van PVF worden in de brief niet in vraag gesteld.
 Terugkoppeling Vlaams Overleg tussen de voorzitters IROJ en de administratie
Ondersteuning van IROJ is prioritair, er zal 0,75 FTE voorzien worden voor de ondersteuning (na de
inkanteling provinciaal personeel)
Daarbij komt de vraag vanuit het IROJ tot ondersteuning van de regionale netwerken.
Uitbreidingsbeleid : vraag tot betere afstemming tussen de verschillende administraties.

VOORSTELLING CLIËNTOVERLEG EN BEMIDDELING (REGIOPLANNING 2.2)
(CHANTAL VAN DE KERCKHOVE)
Uitgesteld naar volgende vergadering.

TERUGKOPPELING REGIONALE AFSTEMMING TYPEMODULES BEGELEIDING
(CAROLINE ROBBERECHT)
Er is samen met Tim Stroobants gekeken naar de opmerkingen vanuit de regio Oost-Vlaanderen.
De meeste opmerkingen werden meegenomen in de oefening. De verschillende administraties
hebben hun voorzieningen opgeroepen om de oefening uit te voeren. Caroline zal nakijken of dit
gebeurt. Bij vaststelling dat de oefening niet uitgevoerd werd, zal een herinnering verstuurd
worden.
Het is de bedoeling om een eerste bespreking met werkgroep planning en advisering te plannen
tegen eind april.
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1. REGIOPLAN OOST-VLAANDEREN 2017-2019
(Caroline Robberecht)
Het regioplan zal voorgelegd aan het ACO ter goedkeuring. Daar waar het kan reeds met
goedkeuring van het budget.
Gezien het steeds dezelfde namen zijn die we terug zien komen, vragen we aan de IROJ-leden om
ook hun engagement op te nemen voor het uitvoeren van de acties in Oost-Vlaanderen. Er wordt
een warme oproep gedaan om te kijken in welke mate leden als co-trekker voor bepaalde lijnen
willen meewerken. Trekkers moet niet noodzakelijk leden van het IROJ zijn, er kan ook
gerekruteerd worden uit de achterban. Er wordt aan de IROJ-leden gevraagd om na te gaan bij
hun collega's/medewerkers of ze samen de trekkersrol willen opnemen.
Voor de uitvoering van de acties wordt in 2017 een budget van 20.000 euro beschikbaar gesteld.
Daarnaast voorziet het departement WVG voor de acties gericht op participatie van cliënten
bijkomend een budget van 10 000 euro voor de periode van 2017-2019.
Dat alle intersectorale lijnen opgenomen zijn in regioplan (vb acties GGZ) is een positief punt.
Het regioplan wordt overlopen.
Er is een pleidooi voor meer spreiding in tijd en zich niet laten leiden door tijdsdruk. Het regioplan
brengt een massa werkgroepen mee en iedereen heeft momenteel al agendaproblemen. Wat kan,
zal naar volgend jaar verschoven worden.
Er wordt gekeken of de mogelijkheid bestaat om dit document op een google site te zetten zodat
iedereen het document kan aanvullen.

2. SUB REGIONALE TERUGKOPPELING ‘ALTERNATIEVEN VOOR HET
WERKEN MET WACHTLIJSTEN’
(regioplanning 2.1) (Isabelle Quintens – Nancy Loosveldt – David Van Steenbergen)
Isabelle Quintens is het aanspreekpunt vanuit het IROJ voor dit thema.

SUB REGIO WAAS EN DENDER
Er loopt een intersectoraal overleg om wachtlijsten transparanter te maken. De werkgroep heeft
als doel om alle aanbieders RTJ samen te brengen. Er worden wat ideeën op papier gezet, later
zullen deze afgetoetst worden. De intakeprocedure wordt bekeken (matcht het aanbod met de
vraag - er wordt gekeken naar één intersectorale intake)
Er leven verschillende ideeën waaronder een aanspreekpunt/ sociale kaart zodat cliënten een
beter zicht krijgen op het aanbod.
De suggestie wordt gedaan om intakegesprekken toch laten registreren als modulair aanbod. Op
deze manier wordt deze werkvorm ook vergoed.
Online hulpverlening wordt bekeken. Wachtende cliënten komen vaker in crisis terecht.

SUB REGIO AALST OUDENAARDE
Momenteel is er geen intersectorale werkgroep actief. De stuurgroep van het innovatief project
De Meander komt binnenkort weer samen. Het is de bedoeling om de connectie te maken met het
NWO JH AAOU Er wordt aandacht gevraagd voor de stem van de cliënt/ouders in dit verhaal.

SUB REGIO DEINZE EEKLO GENT
In Gent is de werkgroep niet intersectoraal en is vorig jaar drie keer samengekomen. Men denkt na
over het transparantie van het aanbod en men heeft aandacht voor private organisaties die geen
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beleid hierrond hebben. Kennismaking, het pedagogisch profiel werd uitgewisseld. Dit geeft een
beeld van de gelijkenissen en de verschillen
Er werd een differentiatie- en positioneringsoefening gedaan voor verduidelijking van het aanbod.
In Gent is er een duidelijk zicht op alle wachtlijsten (momenteel een 400-tal). Dit geeft zicht op
aanmeldingen, unieke cliënten, gemiddelde wachttijden, enz…
In een volgende beweging kan gedacht worden in de richting van het betrekken van intersectorale
partners.
Het objectiveerbaar krijgen van de problematiek kan ook belangrijk zijn voor alle regio's. Door de
overdracht van methodiek naar de verschillende sub regio's kan provinciaal een scherper beeld
gecreëerd worden. Isabelle Quintens toont zich bereid om zich in te voegen op vragen daar waar
de noden regionaal leven.
Naar de BI kan de vraag gesteld worden wat de BI kan betekenen in de periode van wachten.

3. COMMUNICATIE VANUIT HET IROJ NAAR HET BREDE WERKVELD
(Caroline Robberecht)
Verschoven naar volgende vergadering.

4. REGIONAAL AANSPREEK- EN INFOPUNT (REGIOPLANNING 1.2)
(Tom Elen)
Het info- en aanspreekpunt continuïteit is aanspreekbaar om de hulpverlener te helpen een
oplossing te vinden voor moeilijke en complexe hulpvragen. Dat doet ACT door:
 het aanbieden en bijhouden van een geoptimaliseerde sociale kaart;
 nauw samen te werken met de bestaande loketten cliëntoverleg en bemiddeling, en door de
voorzitters en de hulpcoördinatoren, die tijdens het cliëntoverleg zijn aangeduid, te
ondersteunen;
 netwerktafels te organiseren voor kwetsbare jongvolwassen die, zonder familiaal of sociaal
ondersteunend netwerk, uitstromen uit de jeugdhulp of deze al verlaten hebben, en bij wie er
toch een grote zorgnood is;
 bemiddelend op te treden tussen hulpaanbieders wanneer een hulpverleningstraject vastloopt,
niet opgestart geraakt of onderbroken dreigt te worden.
Het info- en aanspreekpunt continuïteit is vlot bereikbaar, zowel per e-mail als telefonisch. Hij
werkt een partnerschap uit met het brede aanbod van krachtgericht werken, bijvoorbeeld EKC, en
met de aan de jeugdhulp belendende sectoren.
Vanaf 1 januari 2018, wanneer personeel van de provincies de regionale teams continuïteit komen
versterken en de loketten cliëntoverleg en bemiddeling zijn ingekanteld, zal het info-en
aanspreekpunt op kruissnelheid draaien.
Door vooral hulpverleners te ondersteunen, profileren de regionale teams continuïteit van ACT zich
als een dienstverlenende actor die ook in situaties van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp waarin
het moeilijk loopt, kan faciliteren en zo situaties kan deblokkeren.
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5. BASISONDERSTEUNINGSBUDGET BOB
Presentatie door Gretl Dons van DOP
De lat voor toekenning van BOB ligt toch vrij hoog, het is bedoeld voor personen met ernstige
beperkingen.

VOLGENDE IROJ-VERGADERINGEN:
05/05/2017





Stand van zaken Huis voor jongeren
Opvolging oefening afstemming typemodules begeleiding
Communicatie vanuit het IROJ naar het brede werkveld
Opstarten/installeren van WG BI?

16/06/2017
 Toepassing art.75 mozaïkdecreet
Het bekijken van de praktijk
Wie wordt hiermee geconfronteerd?
29/09/2017
20/10/2017
08/12/2017
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