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0. OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG IROJ
Het verslag wordt overlopen en besproken.
 Oriëntatiefunctie op casusniveau
Er heeft een overleg plaatsgevonden op 28 september. De bedoeling is om een zicht te krijgen op
het huidige aanbod van oriëntatiefuncties binnen de regio en de plannen voor de toekomst. Er
moet toegezien worden op minimale afstemming vanuit crosslink. Radar heeft een denkoefening
gedaan rond vragen van minderjarigen. De bedoeling is om aan te sluiten op de plannen van afdeling ACT van Jongerenwelzijn. Dus verbinding leggen tussen medewerkers van netwerktafels,
geïntegreerd breed onthaal en ACT.
De organisatie ervan voor minder- en meerderjarigen zal verschillend zijn, de opdrachten lopen
wel parallel. Dit moet ook mee in beeld komen.
 Deskundigen cliëntoverleg en bemiddeling
De warme oproep tot kandidaatstelling van deskundigen voor cliëntoverleg en bemiddeling wordt
herhaald. Gezien de afwezigheid van Daphne Sasanguie wordt gevraagd om de kandidaatstelling
te doen aan Caroline Robberecht en Chantal Van De Kerckhove.
Afspraak: warme oproep naar kandidaten voor deskundigen cliëntoverleg en bemiddeling.
Kandidaatstelling aan Caroline Robberecht (caroline.robberecht@jongerenwelzijn.be) en
Chantal Van De Kerckhove (chantal.van.de.kerckhove@oost-vlaanderen.be). Gelieve ook
reeds verzonden kandidaatstellingen opnieuw door te sturen.
 Budgetaanvragen acties 2017 regioplan
Het overzicht van de verdeling van het budget werd niet mee verzonden. Bij het overlopen ervan
ter vergadering werd opgemerkt dat er voor het budget van de regionale initiatieven mbt conflictueuze scheidingen 300 euro staat ingeschreven terwijl er op de vorige vergadering van het IROJ
325 euro was afgesproken. Na bespreking wordt 50 euro van het bedrag van verontrusting overgeschreven naar conflictueuze scheidingen om zo te komen op 325 euro per initiatief.
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Besluit: mits aanpassing van de bedragen van conflictueuze scheidingen (naar 325 euro) en
verontrusting (naar 7800 euro) wordt het voorstel van verdeling van het budget uit het regionaal actieplan goedgekeurd.
Er wordt opgemerkt en vastgesteld dat de kans bestaande is dat de gereserveerde bedragen niet
meer kunnen uitgegeven worden in 2017. Op de acties rond participatie (waar het bedrag overheen drie jaar kan ingezet worden) is dit wel de verwachting. Daarom wordt aangegeven dat er
op de volgende vergadering zal gekeken worden of initiatieven die voorheen uit de boot vielen
terug in aanmerking komen om nog op te zetten in het najaar van 2017.
Afspraak: op het volgend IROJ worden andere mogelijks en nog in het najaar op te zetten
acties besproken.
 AMON
Afspraak: het reconversievoorstel van Amon wordt op het volgende IROJ besproken.
 RTH-VAPH
Afspraak: het RTH VAPH rapport van de regio Oost-Vlaanderen wordt op het volgende IROJ
besproken.
 Terugkoppeling overleg IROJ-voorzitters en administratie
o Ondersteuning IROJ. Voor Oost-Vlaanderen zal Daphne Sasanguie de ondersteuning van het
IROJ opnemen vanaf 1 januari 2018
o Taskforce PVF minderjarigen. Het kernteam heeft een aantal scenario’s voor inwerkingtreding
van PVF voor minderjarigen opgesomd. Er is nog geen beslissing terzake genomen.
o Oproep RTJ en relatie naar andere oproepen. De projectleider, Erwin Daenen, was aanwezig op
de vergadering om de vragen te beantwoorden. Op maandag 25 en woensdag 27 vindt respectievelijk een algemeen en een regionaal informatiemoment plaats.
o Jeugddelinquentierecht en gevolgen ervan voor MOF en VOS. Het ontwerpdecreet jeugddelinquentierecht werd op 14 juli door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Daarin is, vanuit onder
meer de principes van verantwoordelijkheid, herstelgericht werken en rechtswaarborgen voor
minderjarigen, het gesloten opvang in de gemeenschapsinstelling enkel toegankelijk voor minderjarigen die een delict pleegden of daarvan verdacht worden. Uitzondering is time-out, daar
is VOS wel nog toegelaten. Gevolg hiervan is onder meer dat er ook gesloten aanbod voor VOS
zal moeten voorzien worden in het private aanbod. De uitvoeringsbesluiten worden in het najaar van 2017, samen met het werkveld, voorbereid.
De vergadering merkt op dat men goed afgestemd moet nadenken waar we naartoe gaan met
MOF / VOS / GES+. Er moet ook zorg zijn voor transitie voor de jeugdhulpaanbieders.
 Wijze van besteding van middelen
Voor de besteding van de middelen voor het regionaal actieplan wordt gewerkt met een penhouder. Voor Oost-Vlaanderen is dat De Hagewinde. Zowel facturen als inkomsten moeten daar dus
terecht komen. Als een trekker van een actie een vzw is, ontvangen zij zelf eventuele inkomsten
en maken het saldo over aan De Hagewinde. Als de trekker een overheidsinstantie is, dan moeten
ook inkomsten met de penhouder afgesproken worden.
Afspraak: bij het verslag van deze vergadering wordt een nota toegevoegd met de afspraken
betreffende wijze van afrekening van besteding van middelen.
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 Participatie
De werkgroep participatie heeft een voorstel ter besteding. Op 13 maart zal een inspiratiedag
georganiseerd worden. Behalve een inleiding en een afsluitend forumtheater wordt de dag gevuld
met workshops. Het zal plaatsvinden in het VAC en voor de catering zal een bijdrage gevraagd
worden aan de deelnemers. De dag komt neer op 6.500 euro.
Besluit: het IROJ gaat akkoord met de organisatie van een inspiratiedag participatie op 13
maart 2018 voor een bedrag van 6.500 euro.
 IRPC
De bezetting van een IRPJ moet vorm krijgen vanuit het IROJ. Naast de regioverantwoordelijke,
Isabelle Quintens (OSD Jongerenwelzijn), en de regiocoördinator, Tom Elen (ACT Jongerenwelzijn)
is nog één ander lid. Het effectieve lid is met het IRPC gestopt. Het plaatsvervangend lid zal nu
even inspringen maar is niet bereid dit op lange termijn als effectief lid op te nemen. Op de oproep
naar kandidaatsteling voor deelname aan IRPC is geen reactie gekomen. Dit wordt ter vergadering
geproblematiseerd. In de bespreking komt onder meer aan bod dat sectoren vaak niet geïnteresseerd zijn om deel te nemen aangezien het meest betrokken agentschap (VAPH) daarin niet investeert. Tevens komt aan bod dat wel wat expertise nodig is om een gedegen ethische beslissing te
kunnen nemen. Maar iedereen onderschrijft de wenselijkheid, zelfs de noodzaak, om de groep
verder uit te breiden.
Besluit: de IROJ-leden doen een warme en enthousiaste (maar met duidelijkheid over opdracht en verwachtingen) oproep naar hun achterban om zich kandidaat te stellen voor het
IRPC.
Afspraak: kandidaatstelling IRPC wordt op het volgende IROJ terug geagendeerd.
 Lopende werkgroepen
o Werkgroep KuK. Inschrijvingen voor vorming en netwerking verlopen heel moeizaam. Op vandaag minder dan 15. Het minimum om te starten is vastgelegd op 18. Daarom is het contract
met de Nederlandse organisatie nog niet getekend. Er is interesse voor de vorming, maar men
ziet op tegen de investering die het uitwerken van een netwerk vraagt.
Besluit: het IROJ gaat akkoord om – zelfs als de vooropgestelde 18 deelnemers niet wordt
gehaald – het initiatief te laten plaatsvinden. Het contract kan getekend worden. Indien
er open plaatsen zijn, mogen deze ingevuld worden door geïnteresseerden uit West-Vlaanderen.
 Werkgroep brede instap
In subregio Waas en Dender bestaat deze werkgroep. In subregio Gent-Eeklo-Deinze komt de vergadering twee keer per jaar bijeen om linken te leggen met het netwerkoverleg zelf. In subregio
Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen komt de werkgroep nog bijeen.

1. VOORSTEL COMMUNICATIE
De voorzitters van het netwerkoverleg jeugdhulp en voorzitter van het IROJ doen een voorstel voor
communicatie van en over de jeugdhulp en het IROJ in Oost-Vlaanderen. Er wordt toelichting gegeven bij het voorstel. Daarbij komen volgende onderdelen aan bod: aanleiding, doelstelling, gefaseerde doelgroepenwerking en een nieuw communicatie-instrument.
In de bespreking op de vergadering komen onder meer volgende elementen aan bod:
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 Iedereen kan inschrijven, dus ook kinderen, jongeren en ouders. Dus zal men bewust moeten omgaan met toegankelijke taal.
 Het voorstel wordt geapprecieerd maar men stelt zich de vraag of dit een antwoord geeft op het
gestelde probleem.
 Het zal zinvol zijn om een monitoring te doen. Wordt het gelezen, wat wordt gelezen, wanneer
wordt het gelezen, … Dit kan via o.m. Google Analytics.
 Er moet goed nagedacht worden over het bereiken van praktijkwerkers. Het is niet evident om
een communicatie op te zetten die verder gaat dan directie en staf. Veel zal afhangen van wat je
vertelt en hoe je het vertelt. Het zal interessante en relevante informatie moeten bevatten.
 Er zal best ook afstemming komen met de nieuwsbrief jeugdhulp.
 Er moet ook goed nagedacht worden over de finaliteit van de website. Informeren over jeugdhulp
of over werking IROJ.
In het najaar van 2017 zal werk gemaakt worden van de website en de nieuwsbrief (webarchitectuur
en inhoud). In 2018 wordt nagedacht over het bereiken van praktijkwerkers. Voor het eerste is een
goede ontwikkelaar van cruciaal belang. Voor het tweede wordt gevraagd ook op het netwerkoverleg en op de diverse werkgroepen hierover na te denken.
Besluit: het IROJ gaat akkoord met het voorstel van communicatie voor jeugdhulp regio
Oost-Vlaanderen.
Afspraak: Nancy Loosveldt, Marc Bittremieus, David Van Steenbergen, Bert Vanacker, Caroline Robberecht en Daphne Sasanguie zullen in overleg het voorstel verder concretiseren.

2. JAARVERSLAG JEUGDHULP
Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt verdaagd.

3. CIJFERGEGEVENS 2016 – ACT OOST-VLAANDEREN
Het jaarverslag jeugdhulp brengt intersectorale cijfers. Deze dienen het beleid maar tevens het werkveld. De cijfers worden nu per regio verder uitgediept. Tom Elen geeft een toelichting bij de cijfers
over prior, instroom en wachtenden in de regio Oost-Vlaanderen. Bij het verslag zal de presentatie
toegevoegd worden, daarin komen volgende onderdelen aan bod: priorrapportage; priordruk, instroom en wachtenden; en dringende vragen.
Achter de presentatie gaan verschillende documenten met gedetailleerde cijfers voor de regio, ook
op naam van voorzieningen. De cijfers mogen in de regio verspreid worden.
Op een vorig IROJ werd aan de intersectorale toegangspoort de vraag gesteld om het mogelijk is om
de wachtenden in absolute cijfers bij de GES in kaart te brengen. Dit zal allicht kunnen volgens de
handicapcodes in de rapporten. Deze vraag wordt meegenomen en bekeken.
Besluit: het IROJ neemt kennis van de cijfers en de mogelijkheid om de cijfers verder te verspreiden.
Afspraak: op het volgende IROJ wordt teruggekomen op de verdere aanpak van deze cijfers.
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4. ADVISERING UB 2017 VAPH GES+
Caroline Robberecht overloopt het advies van het IROJ op de oproep tot ombouw en uitbreiding van
de GES+-plaatsen in Oost-Vlaanderen.
Het advies wordt opgebouwd met het proces van totstandkoming van het advies; een aantal vaststellingen uit huidige werking en de ingediende dossiers; het effectieve advies en bijkomende bedenkingen. Op het einde van het advies werd ook toegevoegd dat de advies werd geformuleerd binnen de krijtlijnen van de rondzendbrief. In concreto, stel dat samenwerkingsverbanden toch een
mogelijkheid is om te komen tot een minimum van zes plaatsen, wil het IROJ het advies overdoen.
Na bespreking wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd op het voorstel van de werkgroep advies
en planning.
Het voorstel van de voorzieningen:
 De Triangel: huidig aanbod 8 – vraagt een uitbreiding van 1
 Sint Gregorius: huidig aanbod 2 – het IROJ suggereert de verschuiving van het huidige aanbod
van 4 noodzakelijk om aan de minimale bezetting te komen
 De Hagewinde: huidig aanbod 6 – vraagt een uitbreiding van 2
Omwille van de eis van beslotenheid, geformuleerd vanuit de administratie VAPH:
 Capelderij: huidig aanbod 1 – trekt dit aanbod in
 Wagenschot: huidig aanbod 3 – trekt dit aanbod in
ADVIES: het geformuleerde voorstel komt tegemoet aan de eisen gesteld door de administratie VAPH: beslotenheid, aanbod naar leeftijd, naar gender en spreiding van het aanbod
voor jongeren met een (rand)normale begaafdheid tot ernstig mentale beperking. Met het
aanbod van deze 3 voorzieningen wordt de volledige doelgroep gecapteerd. Het IROJ OVL
staat achter het geformuleerde voorstel en adviseert dit positief.
Besluit: het IROJ OVL gaat akkoord met het doorgesproken advies.
Afspraak: de voorzieningen worden op de hoogte gesteld van het advies van het IROJ OVL.

5. JONGVOLWASSENEN
5.1 ADVIEZEN MBT DE REGELGEVING BIJ HET WERKEN MET JONGVOLWASSENEN
De werkgroep jongvolwassenen legt een nota voor met adviezen met betrekking tot de regelgeving
bij het werken met jongvolwassenen. De adviezen werden tevens voorgelegd aan de werkgroep participatie, de cliëntvertegenwoordigers en aan Cachet.
Men is zich bewust van het feit dat er al een aantal adviezen werden opgepikt en aangepakt (in het
actieplan jongvolwassenen), maar er werd beslist om deze toch in de nota te laten staan. De aanbevelingen worden overlopen en goedgekeurd.
Besluit: het IROJ gaat akkoord met de nota met adviezen met betrekking tot de regelgeving
bij het werken met jongvolwassenen. Deze wordt aan het aansturingscomité jeugdhulp bezorgd.
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5.2 PLAN VAN AANPAK IN HET WERKEN MET JONGVOLWASSENEN VOOR DE NETWERKEN JEUGDHULP
Afspraak: het plan van aanpak in het werken met jongvolwassenen voor de netwerken
jeugdhulp zal op een volgend IROJ besproken worden.

6. OPROEP: ÉÉN GEZIN ÉÉN PLAN – AANPAK EN KRIJTLIJNEN OVL
De werkgroep planning en advisering heeft een nota voorbereid aangaande de oproep RTJ. Behalve
de krijtlijnen en doelstelling wordt een voorstel van een proces om te komen tot een advies beschreven. Ter bespreking op deze vergadering liggen ook 15 criteria voor waarmee het IROJ zal rekening
houden voor advisering. Deze worden overlopen, besproken en aangepast.
Afspraak: de aangepaste nota ‘aanpak advisering één gezin één plan’, met de aangepaste
criteria zal bij het verslag toegevoegd worden.

7. TEMPLATE VROEGDETECTIE EN VROEGINTERVENTIE – NIEUW
GGZ-BELEID KINDEREN EN JONGEREN

8. VARIA
8.1 AGENDA IROJ 20 OKTOBER 2017





Rapport RTH VAPH
Omzendbrief gebied dekkend casusoverleg geweld en kindermishandeling
Oefening typemodules: stavaza Tim
terugkoppeling problemen crisisaanbod

8.2 BIJKOMEND IROJ OVL OP 08 NOVEMBER 2017
 advisering ‘één gezin één plan’
 advisering template ‘vroegdetectie en vroeginterventie’
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