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1. OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG IROJ 17 MAART 2017
 Gretl Dons was op de vorige vergadering ook aanwezig, maar had de aanwezigheidslijst niet
ondertekend.
 Het verslag wordt goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen.
 Daphne Sasanguie, provinciaal consulent jeugdhulp, wordt voorgesteld aan de groep. Vanaf
januari 2018 zal zij Vlaams ambtenaar worden bij Jongerenwelzijn en wordt collega van
Caroline Robberecht.

2. KORTE PUNTJES
 Werkgroep Brede Instap (Marc De Veirman)
Marc DV refereert naar een werkgroep Brede Instap in Waas-Dender (CLB is daar trekker)
waar men evoluties binnen de verschillende deelnemende sectoren opvolgt en afstemming
zoekt waar nodig. Uitwisseling op beleids- en praktijkniveau, linken met GIB (DOP),…
Het is de bedoeling om ook de link te maken met het ‘geïntegreerd breed onthaal’.
De vraag wordt gesteld of dit ook wenselijk/zinvol kan zijn in de andere regio’s.
Starten met een regionale, Oost-Vlaamse werkgroep.
De 2 voorzitters van het NWO JH AAOU en NWO JH DEG nemen het mee naar hun netwerk
en bevragen interesse voor deze regionale werkgroep. Er kan ook sectoraal getoetst
worden naar interesse.
Vraag tot opstart in de andere sub regio’s kan geagendeerd worden op de regionale
netwerkgroepen. Hierbij wordt een terugkoppeling gevraagd naar het netwerkoverleg
jeugdhulp van de desbetreffende sub regio.
Dit wordt opgevolgd en hernomen op het IROJ van september
 Reacties op ontwerp brief minister ikv PVF voor minderjarigen (Bert Vanacker)
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Er werd gekozen om geen gezamenlijke brief te versturen vanuit alle IROJ nav een aantal
bedenkingen, oa vanuit DOP.
De IROJ-leden vragen om de boodschap iets generieker te vertalen.
Het PVF-verhaal strookt niet met de visie omschreven in jeugdhulp 2.0
De problemen waarmee we geconfronteerd zijn bij de uitrol van de PVF bij de volwassenen
worden niet meegenomen bij de uitrol naar minderjarigen. Het uitroltempo is momenteel
te hoog.
Bert herwerkt de brief en ontvangt graag opmerkingen
Brief wordt mits een aantal aanpassingen verstuurd.
 Voorstel reconversie RKJ (Joris Cracco)
Het RKJ is momenteel in bespreking met het RIZIV en het Agentschap Zorg en Gezondheid
om een capaciteitsverlaging door te voeren van 12 naar 8 bedden. Dit met behoud van
omkadering en middelen maar met bijkomende opdrachten in het meer outreachend
werken naar jongeren die nog niet of niet meer zijn opgenomen.
Dit dossier heeft al een geschiedenis van voor het bestaan van het IROJ en RADAR, maar
het lijkt er nu wel op dat deze piste toch in de nabije toekomst zal kunnen gefinaliseerd
worden. Vroeger had het RKJ een principiële erkenning bij RIZIV, nadien Cat 1BIS erkenning
vanuit Jongerenwelzijn. Nadien kwam en een soort cofinanciering maar het Riziv
verminderde de erkenning van 20 naar 12 bedden. Met de 6de staatshervorming kwam er
de inkanteling van de drughulpverlening naar Vlaanderen, wat nog altijd in een
overgangsfase zit.
Er zou nu een nieuwe conventie in de maak zijn. Mogelijks plannen om in de
gemeenschapsinstellingen te gaan werken met jongeren met een verslavingsproblematiek.
Het RKJ heeft zelden wachttijden, en dat heeft te maken met de moeilijke toeleiding
(jongeren moeten gemotiveerd zijn), een betere begeleiding van de instroom zou kunnen
betekenen dat er geen open plaatsen binnen het RKJ meer zijn.
De vergadering neemt hiervan nota.
 Toepassing art 75Mozaiekdecreet (eind 2016-begin 2017) (Caroline Robberecht)
Concreet regelt dit decreet de info-uitwisseling tussen het parket en de jeugdhulpverlening
(jeugdhulpaanbieders). Vanuit het departement stelt men de vraag naar huidige ervaringen
met de toepassing van dit artikel in hun dagelijkse werking.
Dit agendapunt wordt ter bespreking hernomen op het IROJ van juni. Aan de IROJ-leden
wordt gevraagd om ervaringen op te vragen in hun voorziening en bij hun collega’s.
Ervaringen mogen op voorhand doorgestuurd worden naar
caroline.robberecht@jongerenwelzijn.be
 Netwerkoverleg jeugdhulp Waas en Dender
o Folderbeurs: zeer positieve en zinvol initiatief, doch vraag naar beter
infodoorstroming naar de basis
o Dialoogmoment tussen gemandateerde voorzieningen en het werkveld: opkomst
kon beter maar wel zinvol. Opvallend weinig interesse in de tafel voor de
beleidsverantwoordelijken. Dit zal later hernomen worden op regionaal niveau.
 Netwerkoverleg jeugdhulp Deinze-Eeklo-Gent
o Dynamiseren vd wachtlijsten (Isabelle Quintens en Jan Artois)
 Netwerkoverleg jeugdhulp Aalst – Oudenaarde
o Geen overleg tussen de beide IROJ vergaderingen.
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 Platform minderjarigen (Bert Vanacker)
Vanuit het IROJ is aangedrongen op een sectorale aanwezigheid op de verschillende
netwerkoverleggen jeugdhulp. Voor een aantal organisaties is de werkingsstructuur niet
duidelijk, noch de agenda van dit overleg.
Aan de voorzitters van de respectievelijke NWO’n wordt gevraagd om een uitnodiging te
richten naar de voorzieningen in hun regio.
Vanuit het IROJ wordt gevraagd zich niet enkel te richten tot de GES-voorzieningen.
Bert Vanacker levert de adressen aan.
 Werkgroep Participatie (Marc De Veirman)
Is reeds 2 keer samengekomen.
De thema’s zijn: vertrouwenspersoon en uitwisseling van praktijkervaringen rond
participatie. Vraag naar IROJ om deze thema’s binnen hun werkveld te bevragen ifv 1
provinciale inspiratiedag. Na de inspiratiedag volgt mogelijks een vervolgaanbod met
intervisies (minimaal coachingsaanbod/procesbegeleiding) sub regionaal of op
voorzieningenniveau.
Er is binnen de voorzieningen nood aan ondersteuning rond het werken met
vertrouwenspersonen. Er is reeds een opleiding gepland voor OSD en ACT rond
vertrouwenspersoon.
Aan de IROJ-leden wordt gevraagd om na te gaan hoe je als actor op een vernieuwende
manier aan participatie kan doen. Mogelijke inspirerende praktijken aanleveren aan de
WG.
Het IROJ is akkoord met het voorstel een regionale inspiratiedag uitwisseling praktijken
participatie te organiseren voor een gemengd publiek van praktijkmedewerkers en
beleidsmakers.
 Werkgroep jongvolwassenen:
Momenteel worden de mogelijke acties en de adviezen verwerkt. Deze zullen voorgelegd
worden op de WG en nadien ter goedkeuring voorgelegd worden aan het IROJ.
 Werkgroep conflictueuze scheidingen – Kinderen uit de Knel (Sonja Ramboer)
De uitnodiging met de kadering van het initiatief is klaar voor verspreiding. Er dienen een
18-tal deelnemers te zijn uit verschillende sectoren. Momenteel kan de bijdrage voor de
deelnemers nog niet gecommuniceerd worden. Nodige budget, gebaseerd op vorige
offerte is 7500,00 €.
Sonja Ramboer vraagt een nieuwe offerte aan.
Op het volgende IROJ zal beslist worden welk bedrag gereserveerd kan worden voor de
vorming te bekostigen. Hiervoor hebben we een overzicht nodig van de verschillende
budgetten waarop de verschillende werkgroepen beroep willen doen.
 Signalen vanuit crisismeldpunt (Marc De Veirman)
Binnen het crisisaanbod stellen er zich een aantal problemen. Er is momenteel veel druk op
de leefgroepen, waardoor er weinig ruimte is om de instroom te organiseren. Hierdoor
zetten een aantal voorzieningen hun mogelijks aanbod on hold.
Daarnaast is er weinig aanbod voor kinderen/jongeren met mentale beperking in
combinatie met GES en blijft het aanbod voor -12 jarigen beperkt. Het aanbod terug naar
thuis (TNT) blijft door de sub regionale inzetbaarheid een beperkt aanbod.
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Het crisismeldpunt maakt een overzicht van het aantal aanmeldingen en bij welke partners
deze minderjarigen terecht gekomen zijn. (een analyse van wie doet regelmatige een
aanbod/ wie niet/ wie niet meer/ wie nog nooit) Van daaruit wordt de vraag heel duidelijk
geformuleerd welk aanbod we zoeken voor welke doelgroep. Dit wordt geagendeerd op de
respectievelijke netwerkoverleggen jeugdhulp en de andere overlegfora met een gerichte
vraag naar de partners met de hoop op het activeren van een positieve dynamiek.
Annemie Boone vraagt naar de geplogenheden rond een mogelijks en verzekerd aanbod
vanuit de CKG’s. De reactie wordt mee verstuurd met het verslag.
Dit agendapunt wordt opnieuw geagendeerd in het najaar voor verdere opvolging.
Er werd een overzicht gemaakt van de verschillende werkgroepen met vergaderdata. Dit zal
meegestuurd worden met de uitnodiging van het IROJ. Graag aanvullen waar gewenst.

3. CLIËNTOVERLEG EN BEMIDDELING
Chantal Van de Kerckhove geeft uitleg rond Cliëntbemiddeling en Cliëntoverleg (zie pp in bijlage).
Er wordt een oproep gelanceerd naar deskundigen (zie bijlage) en het aanbod voor infosessies
wordt herhaald (zie bijlage).
Binnen RADAR is recent een trajectcoördinator aangesteld die ook overleg organiseert rond
kids/jongeren met psychische problemen. Meer info vind je op RADAR en de fiche in bijlage.
Binnen het Zorgcircuit Middelenmisbruik Minderjarigen bestaat er ook een vorm van casusoverleg.
Er wordt bekeken of dit geïntegreerd kan worden. Idem voor de centra ambulante revalidatie. Het
grote voordeel bij het voorgestelde Clientoverleg is dat men werkt met een neutrale voorzitter,
waardoor de aanwezige zich op de casus kunnen richten en niet bezig dienen te zijn met het
proces.
Warme oproep voor 2 deskundigen met specifieke expertise voor de pool van experten.
Graag een reactie tegen 1/07 bij daphne.sasanguie@oost-vlaanderen.be (oproep als
bijlage)

4. STAVAZA HUIS VOOR JONGEREN GENT (Marc De Veirman)
ppt en folder als bijlage
Sinds 2014 werken verschillende organisaties samen om de toeleiding voor jongeren naar
jeugdhulp te vergemakkelijken en tracht met toe te werken naar een erkenningspunt voor
jongeren. Om dit te realiseren kon men ook beroep doen op het Rode Neuzenfonds. Het concept is
bijna rond. Begin 2018 zou gestart kunnen worden op de Baudelosite.
Er wordt aandacht gevraagd om de nodige verbinding te leggen met de huizen van het kind en het
perspectief van de cliënten hierin mee te nemen.
Ook de Kinderrechtswinkel is van bij aanvang betrokken en vraagt om ook hen in de communicatie
duidelijk te vernoemen.

5. OPVOLGING OEFENING AFSTEMMING TYPEMODULES
BEGELEIDING
Het overzicht is nog niet volledig ingevuld.
VERSLAG IROJ Oost-Vlaanderen

pagina 4 van 6

Aan de IROJ-leden wordt gevraagd hun collega’s hierop attent te maken. De oefening is
bereikbaar via onderstaande link.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B2wMF3MXx9bbgFmep4D4B7eIIo_ovaNjnAQ5H6BL0Q/edit?usp=sharing

Vanuit de CLB’s heeft men beslist om deze oefening niet in te vullen voor het onderdeel
begeleiding. Het aanbod kortdurende begeleiding is in de eerste plaats in functie van trajecten
vanuit onderwijs , het is niet de bedoeling dat andere instanties naar CLB kunnen doorverwijzen
voor kortdurende begeleiding als deze geen link hebben met onderwijs.
CLB’s hebben 2 erkenningen: positieve heroriëntering en kortdurende begeleiding. Het gedeelte
rond positieve heroriëntering moet nog ingevuld worden.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat men de logica niet snapt, gezien dat ook andere
vormen van begeleiding oa. bij het VAPH niet voor iedereen toegankelijk is. Er wordt dan ook
gevraagd om de oefening alsnog in te vullen.
In bijlage het verdere traject. De data wijken af van datgene wat afgesproken werd, gezien een
latere start van de oefening.
De Vlaamse werkgroep heeft tot op heden nog geen minimale doelstellingen van de oefening
geformuleerd.
Op het volgende IROJ wordt dit agendapunt hernomen met een stand van zaken.

6. COMMUNICATIE VANUIT IROJ NAAR HET BREDE WERKVELD
In welke mate is het noodzakelijk dat de informatie vanuit het IROJ voor iedereen toegankelijk is?
Hoe gebeurt de communicatie nr de jeugdhulpactoren die niet aanwezig zijn op het IROJ? Wat zijn
verbeteracties? Op welke manier kunnen we er voor zorgen dat de communicatie doorgaat naar de
hulpverleners?
Bovenstaande vragen gelden voor het IROJ, maar evenzeer voor de WG’n en de NWO’n.
 Huidige praktijk
De verslagen van de IROJ zijn terug te vinden op de website van Jongerenwelzijn.
Vanuit de verslaggeving van het IROJ wordt de essentiële informatie, noodzakelijk voor de
partners binnen de verschillende sectoren wordt door de IROJ-leden gefilterd doorgegeven.
Binnen het NWO JH W&D wordt de informatie gericht doorgestuurd naar alle
voorzieningen binnen het netwerk.
Informatie gericht naar basiswerkers wordt gefilterd door de beleidsmedewerkers.
 Mogelijkheid tot informeren
IROJ verslaggeving: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/IROJ/
Momenteel is het niet mogelijk om informatie terug te vinden van werkgroepen als je de
contactpersonen niet kent.
 Te exploreren
Gedeeld platform waar de informatie terug te vinden is gekoppeld aan het gericht pushen
van de informatie in tegenstelling tot het louter ter beschikking stellen.
Activeren van sleutelfiguren. Bestaande lijst van 2014 actualiseren.
Dit wordt verder opgenomen op het overleg met de voorzitters van de netwerken JH en
crisis.
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7. REGIOPLAN OOST-VLAANDEREN 2017-2019
Op 21 april 2017 werden alle regioplannen bekeken en goedgekeurd. De leden van het ACO waren
blij verrast om de veelheid van acties te zien over de regio’s heen.
Op elk ACO kunnen vragen naar budget goedgekeurd worden.
De verschillende acties zullen op de IROJ opgevolgd worden.
De trekkers en co-trekkers zijn verantwoordelijk voor eigen lijn (procesopvolging)
Tegen 29 mei geven de verschillende trekkers door welke kosten ze voorzien voor hun
acties. Op die wijze kunnen we ook bekijken wat mogelijk is rond de vorming Kinderen uit
de Knel.

VOLGENDE IROJ
16/06/2017
 Reconversie van OOOC Glorieux
 Toepassing art 75 mozaïekdecreet (Het bekijken vd praktijk, wie wordt hiermee
geconfronteerd?)
 rapport RTH VAPH Oost-Vlaanderen (? ) vraag van Lien De Wilde te verspreiden op IROJ
 beslissingen rond budget (20.000) regioplan
 stavaza wg type modules (Caroline)
 bezetting IRPC OVl
29/09/2017
 Intersectoraal jaarverslag
 Opvolging eventuele WG BI (regionaal en sub regionaal)
20/10/2017
 Terugkoppeling problemen crisisaanbod
08/12/2017
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