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OPVOLGING EN GOEDKEURING VERSLAG IROJ
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 20/10/2017. Het verslag wordt goedgekeurd.

KORTE PUNTEN
Terugkoppeling geformuleerde aanbevelingen voor de innovatieve
woonvormen voor jongvolwassenen – template GGZ volwassenen
(Caroline Robberecht)
De aanbevelingen werden bezorgd aan geïnteresseerden en meegenomen in hun kandidatuur. Momenteel is er nog geen zicht op de weerhouden dossiers.
Vanuit Cachet werd de vraag gesteld aan de WG Jongvolwassenen of zij de geformuleerde adviezen
mee mochten nemen naar de overlegfora waaraan zij deelnemen. Dit werd positief beantwoord.

Terugkoppeling geformuleerd advies mbt de template
vroegdetectie en vroeginterventie – nieuw GGZ beleid kinderen en
jongeren (Bert Vanacker – Toon Langeraert)
De werkgroep planning en advisering OVl kreeg het mandaat van het IROJ om het advies te formuleren. De werkgroep formuleerde dit advies op 08/11/2017. Het dossier werd samen met het advies vanuit het IROJ OVl en de aanbevelingen vanuit de cliëntvertegenwoordigers ingediend. Men
verwacht feedback op het dossier in de loop van de volgende week.
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Terugkoppeling adviezen met betrekking tot de grenzen waarop
men vanuit de hulpverlening stuit inzake het werken met
jongvolwassenen (Caroline Robberecht)
We hebben nog geen officiële reactie ontvangen.

Oproep project ‘spijbelen reduceren bij niet-begeleide
minderjarigen’ (Chris Frigne)
Dit wordt verplaatst naar een ander moment.

Terugkoppeling overleg IROJ-voorzitters – ACO (Bert Vanacker - Caroline
Robberecht)
Oproep werf 1 ‘één gezin één plan’
• Op Vlaams niveau is beslist dat de 15 weerhouden initiatieven zouden mogen opstarten in
2018 aan de helft van het toegekende budget.
• Er is een vraag/antwoord document beschikbaar gesteld. Jullie kunnen dit hier raadplegen.
• Het voorstel is er om in de 2de fase een reflectie te vragen vanuit het respectievelijke IROJ
op de inhoudelijke uitwerking van het samenwerkingsverband.
TIMING FASE 2 (onder voorbehoud)
• Indienen van het dossier tegen 20/04/2018 bij de Vlaamse overheid
• Vanuit het IROJ worden de dossiers aan de voorzitter van het IROJ van de desbetreffende
regio bezorgd.
• Reflectie door het IROJ
• Tegen 01/06/2018 dient het IROJ een advies in bij het ACO
Oproep werf 2 zorggarantie jonge kinderen en werf 3 actieplan jongvolwassenen
• Het is de bedoeling om de beide oproepen voor het einde van het jaar door te sturen. Het
is mogelijk dat dit voor werf 2 enige vertraging zal kennen.
• De timing is gelijklopend met de timing van de 2de fase werf 1
IROJ ondersteuning
In een aantal regio’s is dit nog niet geregeld. Voor Oost-Vlaanderen zal Daphne Sasanguie het
IROJ vanaf 01/01/2018 ondersteunen.
PVF
Indien er bezorgdheden zijn mbt de uitrol van PVF, wordt voorgesteld om deze mee te geven
met de leden van de taskforce.
Signaalnota vanuit de voorzieningen BJB OVl
De signaalnota was gericht aan het kabinet WVG en de administratie Jongerenwelzijn. De inhoud heeft betrekking op problemen met doorverwijzing, zorg op maat,… De problemen worden erkent door het Agentschap Jongerenwelzijn.
De brief in bijlage.
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Vanuit het IROJ OVl wordt gevraagd om, indien er knelpunten ervaren worden met betrekking tot de uitvoering van de jeugdhulpverlening, dit in een eerste reflex ook regionaal te
agenderen.

NWO JH
• Vanaf 01/01/2018 is er geen voorzitter meer binnen het NWO JH AAOU.
• In DEG hebben ze deze taak verdeeld onder een aantal actoren. Men merkt op dat dit toch
enige slagkracht mist.
• Een trekkersrol opnemen binnen een netwerk vergt veel tijd en energie. De meerwaarde
om zich in een netwerk te organiseren moet door de verschillende actoren aangevoeld
worden. Vanuit het IROJ wordt het als een vanzelfsprekendheid ervaren om verschillende
opdrachten door te geven aan de netwerken. Deze allemaal opnemen en opvolgen wordt
als niet zo evident ervaren.
• Het vasthouden van de inhoudelijke lijn, zou over de 3 netwerken gelijklopend moeten zijn.
Momenteel worden we geconfronteerd met interpretatieverschillen.
• De logistieke ondersteuning via de RWO’s wordt als een onontbeerlijke meerwaarde ervaren.
• De samenstelling van het overleg dient herbekeken te worden in het licht van de nieuwe
realiteit.
Vanuit het decreet Integrale Jeugdhulp 2014 wordt de nadruk gelegd op intersectorale samenwerking als decretale opdracht voor alle diensten en voorzieningen jeugdhulp, gevat door dit
decreet . De netwerken jeugdhulp dienen dit te faciliteren. Het kan niet de bedoeling zijn om
samenwerking te starten op het moment dat er een projectoproep komt. Het is belangrijk om
de verbinding te maken en dit te operationaliseren. Ieder netwerk moet voor zichzelf uitmaken
wat de meerwaarde van het forum kan zijn.
De oefening moet voor de verschillende netwerken gemaakt worden. Men is voorstander om
dit door verschillende mensen te laten trekken om zo te komen tot een gedeelde verantwoordelijkheid. Er zal met Daphne gekeken worden welke taak ze hierin zou kunnen opnemen. (de
brug met het IROJ maken – informatie – communicatie – vertaalslag van de opdrachten – helikopterzicht blijven behouden). Er moet voldoende zorg zijn inzake het installeren van nieuwe
overlegorganen.
Een sectorale beurtrol met betrekking tot het voorzitterschap kan ondersteunend zijn.
Bovenstaande wordt meegenomen en zal bekeken worden in 2018.
Er wordt bekeken of Dahne in 2018 ook een ondersteuning naar de netwerkoverleggen
kan opnemen.
Er zal een oproep voor voorzitterschap opgemaakt worden.

WG Participatie (Karin Maes)
De werkgroep vraagt met aandrang om de uitnodiging zo breed als mogelijk te verspreiden.

Communicatie / Website (Bert Vanacker)
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Er wordt er verder aan gewerkt. In januari zou er geëxperimenteerd kunnen worden.

1. ACTIELIJN VERONTRUSTING

(Tine Behaeghe)

Gelijklopend met de actielijn ‘casustafels omgaan met verontrusting voor praktijkwerkers’ wil men
een pad lopen met directies. Men wil het gedachtengoed zo ruim mogelijk verspreiden binnen alle
geledingen. In contacten op het consult merkt men op dat hulpverleners soms alleen staan. Er zijn
3 momenten voorzien in 2018 (19/02 - 22/03 - 25/10)
Er is en programma voor de praktijkwerkers en parallel een programma voor de directies. De meest
ideale situatie zou zijn dat directies en praktijkwerkers op hetzelfde moment zouden participeren.
Men wil vertrekken vanuit een toelichting door de directies van goede praktijken binnen organisaties gevolgd door een parallelle verdieping van het thema.
Cliëntvertegenwoordigers geven aan dat er heel wat materiaal bestaat vanuit het perspectief van
cliënten. Het zou goed zijn, dat dit ook plaats hierin krijgt.
Aan de IROJ-leden wordt gevraagd om binnen hun achterban om goede praktijken binnen
voorzieningen te bevragen en terug te koppelen aan het OCJ. Helpend hierbij, men kan
ook bij hulpverleners bevragen wat zij als goede praktijken ervaren. Verdere communicatie
volgt.

2. BELEIDSBRIEF WVG (Caroline Robberecht)
ppt in bijlage

3. ADVISERING UB RTJ OPROEP ÉÉN GEZIN ÉÉN PLAN (Caroline Robberecht)
Ppt voorstel advies vanuit de WG planning en advisering in bijlage.

Bespreking
Aan de leden van het IROJ OVl wordt gevraagd om geen inhoudelijke verduidelijkingen te brengen,
gezien de meesten betrokken partij zijn in dit verhaal. Ook de administraties zullen zich moeten baseren op de inhoud van het dossier zonder bijkomende informatie.
We kunnen ons baseren of het dossier voldoet aan de verwachtingen zoals ze weergegeven waren
in de oproep.
De IROJ-leden ervaren dit als een heel moeilijke oefening, maar beslissen om hun rol te spelen. Het
IROJ beslist om de voorzet van de WG planning en advisering te volgen.
Bijkomende bedenkingen:
• We willen uiteindelijk komen tot een gelijkaardig aanbod voor iedere minderjarige, ongeacht waar hij/zij woonachtig is.
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•
•

Kan er ingezet worden op een samenwerkingsverband zonder middelen?
Kan er gevraagd worden aan de geselecteerde projecten om een deel van de middelen af
te staan om de ontstane dynamiek in AAOU levend te houden?

Advies in bijlage
• Er moet in de toekomst werk gemaakt worden van objectivering van de noden zodat UB hieraan gelinkt kan worden.
• Het IROJ dient werk te maken van een gedragen visie op de uitbouw van de jeugdhulp in de regio.
• Er moet nagedacht worden over het uitbouwen van samenwerkingsverbanden in de
regio zodat met het aanbod de regio gedekt wordt.

4. NOTA VLAAMSE WG ADVISERING (Caroline Robberecht)
Voorstel in bijlage. Iedereen die dit wenst kan schriftelijk reageren tegen 20/12 naar de voorzitter.
Het is de bedoeling om de nota te finaliseren begin 2018.

5. HOE KIJKEN MINDERJARIGEN NAAR DE SLUITINGSMOMENTEN
VAN VOORZIENINGEN (Caroline Robberecht)
Ter inleiding wordt een filmpje van Cachet getoond. Minderjarigen geven aan dat het niet aangenaam is dat ze tijdens het weekend of de vakantieperiode van kamer moeten verwisselen of dat er
in die periodes iemand in hun kamer slaapt.
Dit zou vooral een praktijk zijn binnen VAPH-voorzieningen.
• Aan de IROJ leden wordt gevraagd om dit signaal mee te nemen naar de verschillende overlegfora om dit te bespreken.
• Er wordt bekeken of dit een actielijn kan zijn binnen het regioplan.

6. OPVOLGING REGIOPLAN (Caroline Robberecht)
Het ACO vraagt een inhoudelijke weergave van de evoluties op de verschillende actielijnen uit het
regioplan. Via een link kunnen de verschillende trekkers hun deel aanvullen.
Aan de trekkers van de actielijnen wordt gevraagd het document aan te vullen tegen
09/01. Caroline stuurt de link door.

7. LIJMSNUIVENDE ROMA-KINDEREN IN DE PARKEN (Caroline Robberecht)
De informatie werd verstrekt door Filip De Sager. Vanuit de Stad Gent is er een werkgroep opgericht. Sommige jongeren verblijven tijdens de week in een voorziening en gaan in het weekend
naar huis.

VERSLAG IROJ Oost-Vlaanderen

pagina 5 van 6

In het verlengde, moeten kinderen die in een kraakpand leven beschermd worden? Is dit een verontrustende situatie. Als dit thema besproken wordt, zal het noodzakelijke zijn om actoren met
kennis van zake rond de tafel te hebben. (oa. de Gemandateerde Voorzieningen)
Aan de IROJ-leden wordt gevraagd om de brug te maken naar die diensten die tijdens
de weekends met de jongeren werken.
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