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1. OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG IROJ 17 MAART 2017
• Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd
• Het IROJ betreurt de beslissing van de CLB’s. De specifieke indicatie mbt de begeleiding
vanuit het CLB (schoolgerelateerde materie) mag het CLB niet weerhouden om zich te
positioneren. Ook wat het andere aanbod van de verschillende partners betreft zijn er
specifieke indicaties.
➢ Vanuit het CLB wordt aangegeven dat modules positieve heroriëntering zullen
opgenomen worden in de oefening.
➢ Vanuit het OCJ formuleert men de bezorgdheid mbt de gedeelde verantwoordelijkheid in
kader van verontrusting: hoe gaan we hier mee om? Is er nog een veld vóór de
gemandateerde voorzieningen?
o In kader van verontrusting is de huidige procedure dat men contact opneemt met
de gemandateerde voorziening voor consult. Het CLB neemt de verdere
begeleiding op. Ook het opstellen van veiligheidsplan behoort hiertoe. Vanuit
het clb neemt men meer zaken op in vergelijking met vroeger.
o Vanuit de hoek van ouderparticipatie maakt men de bedenking: als iedereen
meer doet hoe komt het dat er toch een stijging van de problematiek is?
Bij stijging van de zorg, hoe meer men dit zichtbaar wordt. Bij
leen.Poppe@wvg.vlaanderen.be kan een ondersteunend materiaal opgevraagd
worden om het perspectief van cliënten rond verontrusting in te brengen bij
vormingen of themabesprekingen in teams. Er wordt aangegeven dat de
aanvraag omslachtig is.
Kan het materiaal breder verspreid worden?
o Welke acties uit het regioplan sluiten hierop aan?
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Een bredere definiëring van de Brede Instap kan hieraan tegemoet komen. Wat
hebben we aan elkaar? Wie neemt wat op? Tot hoever gaan de
bevoegdheden? Hoe wordt het concreet aangepakt? Hoe gaan we omgaan met
verontrusting van een leerling? De aanleiding hiertoe kan gevonden worden in
de oefening mbt de typemodules begeleiding en de stijging aanvragen NRTJ.
Dit kan meegenomen worden naar de werkgroep Brede Instap (Marc De
Veirman)
De groep wenst niet formeel te reageren mbt het standpunt van de CLB’s. Men
benadrukt dat er vooral afstemming/rolverdeling dient te komen rond de opdrachten
van de diensten gevat door de Brede Instap. Er wordt afgesproken dat deze
afstemming als nieuwe actie in het regioplan opgenomen wordt en dat ook de
werkgroep Brede Instap dit verder kan agenderen.

2. KORTE PUNTJES
•

Vraag van Inge Debel bijwonen IROJ september
Mevr. Debel is projectcoördinator governance jeugdhulp (Jongerenwelzijn) en lid van het
ACO. Zij ondersteunt ook de IROJ’s op Vlaams niveau. Zij stelt de vraag om een volgende
vergadering bij te wonen.
De groep is akkoord dat zij een volgende vergadering bijwoont. Daphne informeert
haar.

•

Vraag van ‘huis van hereniging’
Er wordt vanuit deze organisatie gevraagd of zij lid kunnen worden van het IROJ.
Op Vlaams niveau werd het standpunt ingenomen dat we werken met een model
van cliëntvertegenwoordiging in de IROJ. Verenigingen met kinderen in de
jeugdhulp, zich dienen aan te sluiten bij de vertegenwoordigers vd
cliëntenverenigingen. Bert brengt hen op de hoogte.

•

Omzendbrief gebiedsdekkend casusoverleg geweld en kindermishandeling (Toon
Langeraert)
Zie brief die werd verstuurd met de uitnodiging.
Op heden is de stuurgroep opgestart om de grote lijnen verder uit te werken. In OostVlaanderen werkt men via de ketenaanpak. De monitoring van uitvoering van artikel 75/1
vh mozaiekdecreet zal via het IROJ gebeuren.
Meer info op de vergadering van september. Daphne vraagt de provinciale collega’s
een woordje uitleg te komen geven.

•

Oriëntatiefunctie op casusniveau (Toon Langeraert)
De federale netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (RADAR in OostVlaanderen) kregen van de overheid het signaal dat ze binnen Crosslink de mogelijkheid
mogen onderzoeken om een oriëntatiefunctie op casusniveau aan te bieden. De
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procesgroep van Crosslink deed de suggestie om dit voor te stellen op het IROJ. Het gaat
concreet over het rechtstreeks of onrechtstreeks versterken van de
handelingsgerichtheid van het professioneel vangnet t.a.v. een specifieke cliënt en zijn
natuurlijk netwerk door:
- exploreren van de vraag
- onderzoeken mogelijkheden die het best aansluiten bij de vraag.
- informatie verstrekken over de mogelijkheden in het aanbod.
- Het vervullen van een wegwijzerfunctie, supervisie faciliteren, …
- know-how verwerven ifv uitbouw accurate en efficiënte verbindingspraktijk
- Registreren, verwerken en signaleren van aanmeldingsvragen.
Op dit moment biedt het netwerkpunt van Het Pakt (netwerk GGZ volwassenen;
www.het-pakt.be) deze functie aan voor een deel van de provincie i.f.v. cliënten en hun
context vanaf 16 jaar. Zij behandelen in 2016 417 oriëntatievragen. Uit de
tevredenheidmeting van de hulp- en dienstverleners in kwestie komen zeer positieve
resultaten. We willen graag aan de slag om deze diensten maximaal samen te laten
werken/te integreren. Het voorstel is om de verschillende partners daarom gefaseerd
samen te brengen.
De oudervertegenwoordigers geven aan dat het belangrijk is om het cliënt- en
ouderperspectief in hierin een duidelijke plaats te geven.
Daarnaast is afstemming/samenwerking/ koppeling met de WG Jongvolwassenen,
de Brede Instap en het toekomstig regionaal info- en aanspreekpunt ook cruciaal.

•

Terugkoppeling overleg IROJ Voorzitters en administratie (Bert V)

Er is een 3 maandelijks overleg tussen alle IROJ voorzitters, de IROJ ondersteuners en
Vlaanderen. Het laatste overleg was in mei.
Volgende zaken werden besproken:
o Ondersteuning van het IROJ: Caroline zal vanaf 2018 exclusief bezig zijn met de
opdrachten Continuïteit en Daphne zal Caroline vervangen in de ondersteuning van
het IROJ.
o Wachtlijsten RTJ: Wie biedt wat aan en waar zijn plaatsen? Vlaanderen werkt aan
een model/tool om meer transparantie te creëren ( faciliteren)
o Jeugdhulp 2.0: aansturing van de jeugdhulp vanuit 1 agentschap. Er zijn momenteel
geen actieve en concrete stappen in dit proces. Men spreekt van ‘de weg vd
geleidelijkheid’
o Art 75/1 mozaiekdecreet. De rol van de IROJ bij de monitoring van dit punt, zal nog
geconcretiseerd worden.
o Gemeenschapsinstellingen nemen MOF’ers op en voor VOS kijkt men meer naar
private voorzieningen. Het is de bedoeling om concrete acties te ondernemen om
de private voorzieningen voor te bereiden op hun nieuwe rol na de scheiding
MOF/VOS.
Opmerkingen vanuit de groep:
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-

hoe werken de private instellingen met vormen van geslotenheid (het
beschermingselement)? Is het niet zinvol om hierop te anticiperen en niet
af te wachten?

-

Voorzieningen jongerenwelzijn komen subregionaal samen, de voorzitters
(Guy Tindemans, Jan Artois en Pol Schouppe) ontmoeten elkaar.

Op termijn wordt bekeken of hierin stappen ondernomen dienen te worden.
o

Er komt ook een nieuwe oproep (voor de zomer 2017) mbt herverdeling van de
GES+ plaatsen. Het IROJ zal hierover een advies moeten formuleren tegen 15/10.
Werkgroep advisering en planning krijgt het mandaat van de vergadering om dit
voor te bereiden en contacten te leggen met de geïnteresseerde voorzieningen.

•

Stavaza oproep deskundigen Cliëntoverleg en Cliëntbemiddeling

Graag iedereen nogmaals de oproep onder de aandacht brengen en mogelijke
kandidaten mailen naar Daphne Sasanguie (tegen 01/07/2017).

•

Stand van zaken lopende werkgroepen
o werkgroep jongvolwassenen (Marc DV en Caroline) VERPLAATSEN NAAR SEPTEMBER!
o Platform Vaph minderjarigen
▪ De oproep om meer vertegenwoordiging op de netwerkoverleggen te verzorgen
heeft resultaat geboekt: MPI Wagenschot en OOOC De Waai sluiten aan in het
netwerkoverleg Gent-Deinze-Eeklo
Ook in andere netwerkoverleggen ervaart men meer betrokkenheid
▪ GES groepen: grotere wachtlijsten en nijpender dan vroeger. Priorsysteem is
bijna niet doenbaar. Kan ITP in kaart brengen wat de stavaza op heden is?
Vandaar kan het IROJ mogelijk signalen formuleren.

ITP (Stijn) bevraagt dit en bereidt een overzicht voor tegen
september
o
o
o

Netwerkoverleggen Jeugdhulp (voorzitters)
▪ Wegens tijdsgebrek werd dit agendapunt niet behandeld
Werkgroep participatie (Marc De Veirman)
▪ Wegens afwezigheid van Marc werd dit agendapunt niet behandeld
Vlaamse werkgroep advisering (Bert V)
▪ Afspraken maken rond uitbreidingsbeleid en advisering
▪ Agentschappen engageren zich voor het uitsturen van een omzendbrief waarin
zou staan dat zij eerst hun plannen bespreken met de IROJ voorzitters zodat
aanpassingen nog mogelijk zijn
▪ Wijze van advisering: Oost-Vlaanderen wordt ervaren als heel concreet in
vergelijking met andere provincies. Men stelt zich wel de vraag wat rechtsgeldig
is wanneer er een klachtprocedure komt?
▪ Adviezen van iroj wil men in het proces kwalitatiever en meer naar waarde
schatten waardoor meer antwoord zal volgen bij een afgewezen advies.
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3. TOEPASSING ART 75 MOZAIEKDECREET
De vraag naar praktijkervaringen komt vanuit het departement. Het betreft geen officiële
bevraging. Het zou kunnen dat dit er in de toekomst wel komt.
- Wat zijn de ervaringen met het toepassen van de mogelijkheid tot informatiedeling?
- Hoe verloopt dit?
- Worden er knelpunten ervaren?...
Synthese: het betreft afspraken omtrent het verbod van gevensoverdracht tussen
jeugdhulpaanbieders (niet gemandateerd) en magistraten (wel objectieve identificatie of
procesinformatie of mits instemming). Bij schriftelijke vraag van magistraten/parket kan het wel. Er
is een sjabloon ontworpen voor deze gegevensoverdracht. De omzendbrief (zie bijlage) creëert de
mogelijkheid om samen te werken naast het beroepsgeheim. Bij een noodsituatie kan een
hulpverlener uiteraard steeds naar het parket stappen.
Toepassing:
Het sjabloon (vanuit het parket, voor gans Vlaanderen) zou doorgestuurd geweest zijn via David De
Brouwere maar er is nog veel verwarring over de toepassing, werkwijze. Vanuit het VAPH geeft
men aan de omzendbrief niet goed te kennen. Men vreest dat niet alle jeugdhulpaanbieders zijn
gevat!
Vanuit de reflectiegroep ouders wordt een grote bezorgdheid geuit voor de overdracht van info.
Men geeft aan dat deze nieuwe manier van werken een valkuil kan zijn naast de beoogde
versoepeling. De grote verwarring kan ons allen doen nadenken over beroepsgeheim.
Vanuit OSD geeft men aan dat het parket vertelt dat er niet meer info komt dan vroeger. Zij
redeneren: als jeugdhulpaanbieders betrokken zijn in een gezin, kan het parket het dossier sluiten
(vertrouwen op de hulpverlening). Dit blijft uiteraard een moeilijke inschatting. De verkregen info
via art 75/1 helpt het parket deze afweging te maken en het wordt moeilijker als de hulpverlening
niet open antwoordt. Niet altijd zijn de jeugdhulpaanbieders bezig met verontrusting ook al zijn ze
actief in een gezin…...De werkwijze vh parket:
- Rechtstreeks info delen via sjabloon
- Schriftelijke delegatie via kantschrift (gesloten omslag)
Politie verwerkt info en deelt deze info met parket (gesloten omslag is niet echt zinvol)
Iedereen informeert zijn eigen sector en vestigt de aandacht op de moeilijke afweging om
al dan niet info te delen. De omzendbrief en de tekst vanuit het VK vinden jullie ter
inspiratie in bijlage.

4. BUDGETAANVRAGEN ACTIES 2017 REGIOPLAN OOSTVLAANDEREN (OVERZICHT IN BIJLAGE)
We hebben 20.000 euro voor 1 jaar. Momenteel 6200€ gereserveerd voor acties.
Het iroj is akkoord met de verdeling vh budget zoals voorgesteld in bijlage
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5. OPVOLGING OEFENING TYPEMODULES BEGELEIDING
De oefening is zo goed als mogelijk ingevuld. Tim Stroobants gaat een eerste analyse doen op de
resultaten. Dit wordt verder besproken op de WG planning en advisering en de cliënttoets zal
hierop uitgevoerd worden. Nadien (augustus - september) zal bekeken worden op welke manier
we hiermee in het najaar aan de slag gaan.
Stavaza volgend IROJ (WG planning en advisering)

6. ADVIESVRAAG RECONVERSIE VZW AMON
Afbouw 2 residentiele modules en contexbegeleiding ten voordele van de oprichting van een
dagcentrum in Ninove.
Dagcentrum is goedgeplaats (expertise via Tobias). Opmerking: men is zich aan het organiseren als
totale organisatie en willen divers aanbod aanbieden in de regio. Het voordeel van een dergelijke
werking is de naadloze overgang voor eigen cliënten. Een bedenking wordt geformuleerd naar
externe instroom voor sommige typemodules. Er zijn 4 1 bis plaatsen voor meisjes in ‘t Roborstje
(erkenning is goedgekeurd doch moet nog gebouwd worden). CBAW wordt uitgebreid van 1 naar 6
De werkgroep advisering formuleerde een aantal vragen (werden doorgestuurd met de uitnodiging
van het IROJ). Isabelle licht toe:
➢ Hoe kijk je naar verhouding interne schakel en externa aanmelding (verder nadenken
over toegankelijkheid vd organisatie)?
➢ Geen intersectorale afstemming/ bespreking op netwerkoverleg
➢ CBAW wil dit groeperen naar autonome dienst met toekomstig pedagogisch profiel (ook
daar vraag naar monitoring van verhouding intern en extern)
Het IROJ OVl kiest ervoor om niet te adviseren. Er wordt bijkomende verduidelijking
gevraagd en er wordt aan Amon gevraagd om hun plannen voor te leggen aan het
Netwerkoverleg Jeugdhulp AAOU. De advisering wordt hernomen op een IROJ in het
najaar.
Caroline informeert telefonisch de contactpersoon binnen AMON.

7. RAPPORT RTH VAPH OOST-VLAANDEREN ( BERT)
Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt verschoven naar de volgende vergadering

8. BEZETTING IRPC OVL (STIJN BEIRENS)
Er is een probleem met de minimumbezetting vanaf deze zomer. Het VAPH stuurt geen vervanger,
Kind en Gezin heeft nog niemand en de persoon vanuit BJB stopt in januari. Op deze manier kan er
niet rechtsgeldig vergaderd worden en kunnen er geen priors meer goedgekeurd worden voor
VAPH. Men doet dus een warme oproep naar kandidaten. IRPC komt 1x/maand samen. Er wordt
beslist over prioritering, persoonlijk assistentiebudget,… De IRPC samenstelling zit vervat ih decreet
dus weinig verschuifruimte.
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Graag oproep naar vervangers en overleg met Tom Elen om extra vraag naar Vlaamse
ondersteuning.

VARIA
• participatiedag 13/03/2018
• infomoment rond vertrouwenspersonen: di 10/10 (nm): vac ( vraag naar verwelkoming aan
Bert)
• Aftoetsen nood aan lerend netwerk

VOLGENDE IROJ
29/09/2017
• Inge Debel komt
• Intersectoraal jaarverslag
• Opvolging eventuele WG BI (regionaal en sub regionaal)
• Omzendbrief gebied dekkend casusoverleg geweld en kindermishandeling
• Stavaza werkgroep jongvolwassenen
• ACT geeft overzicht cijfers algemeen en mbt ges+ plaatsen
• Oefening typemodules: stavaza Tim
• Reconversie vzw Amon
• Advies werkgroep advisering en planning omtrent advies ges+ plaatsen
• Rapport rth vaph
20/10/2017
• Terugkoppeling problemen crisisaanbod
• Omzendbrief casusoverleg
08/12/2017
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