Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Beleidsontwikkeling
Regioteam Integrale Jeugdhulp
Team Integrale Jeugdhulp

Verslag ONTWERP
INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN
Datum

21/03/2014

Bijlagen:
- Ontwerptekst werkstructuur Integrale Jeugdhulp regio West-Vlaanderen 22/11/2013
Leden IROJ
Aanwezig: Yasmien Ousta (ECM), Piet Baes (CAW), Hilde Verplancke (CBL), Fran Geedts (CLB), Evelyn
Huys (K&G), Michèle Pecqueux (CGG), Marjan Tyberghien (VAPH), Evy Degeytere (VAPH),
Bernard Velghe (AJW), Wilfried Haverals (AJW), Koen Gevaert (ITP), Sonja Van Ossel
(OCJ/SDJ), Ines De Schryver (P), Caroline Everaert (KP), Lucia Dreser (JM), Sara Vervacke
(Minderjarigen), Caroline Robberecht (WVG), Luc Ghyselinck (CAR), Joost Bonte (ouders)
Voorzitter: Caroline Robberecht (WVG)
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1. Kennismaking, inleiding en planning IROJ
 Kennismaking
 Opdrachten van het IROJ: zie kader actieplan (bijlage bij agenda).
o Vandaag wordt actiefiche 2 niet besproken.
o Actiefiche 1: Organisatie van de eigen werking van het IROJ
 Planning IROJ:
o Frequentie:
 Regionale stuurgroep IJH: frequentie: 5x/jaar
 Frequentie IROJ is afhankelijk van taken IROJ, hoeveel opdrachten, …
o Data:
 AFSPRAAK: vrijdag, wisselend qua week
 AFSPRAAK: Alle data van sectorale vergaderingen worden aan Ines De
Schryver bezorgd
o Locatie: VAC Brugge
2. Samenstelling van het IROJ
 Nog niet alle leden van de minimale samenstelling van het IROJ zijn gekend.
o Netwerk armoede en VGPH beslisten op Vlaams niveau om niemand af te vaardigen.
De gesprekken hieromtrent zijn nog lopende.
o Voor Kind&Gezin was in het verleden een vertegenwoordiging van de
regioverpleegkundigen. K&G behoort tot de brede instap. Deelname door K&G aan
IROJ wordt volgende week geagendeerd op sectoraal overleg K&G.
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o ITP plaatsvervanger: dit moet nog beslist worden
o ECM plaatsvervanger: Yasmien Ousta vraagt na
Eventuele uitbreiding te bepalen door het IROJ:
o Centra Ambulante Revalidatie: Tot eind juni is dit nog een federale bevoegdheid, en
vanaf 1 juli 2014 wordt dit een Vlaamse bevoegdheid. Omdat een meerderheid van
het cliënteel minderjarigen zijn, wensen de CAR deel te nemen aan het IROJ
o Crisisnetwerk: Deze overlegstructuur is van belang voor vele sectoren uit de
jeugdhulp. De voorzitter netwerkstuurgroep crisis maakte vroeger deel uit van de
stuurgroep IJH.
o Decreet preventieve gezinsondersteuning: huizen van het kind: Dit decreet is nieuw,
maar wordt momenteel uitgewerkt door de steden en gemeenten. Er is een link met
de modules in de jeugdhulp. In de huizen van het kind zijn ook K&G betrokken en
andere sectoren RTH.
 BESLUIT: Momenteel IROJ nog niet uitbreiden met vertegenwoordiger huizen
van het kind, indien dit nodig blijkt in de toekomst, kan dit bekeken worden
De voorbereiding van het IROJ van de cliëntvertegenwoordigers zal door Jole Louwagie
opgenomen worden.
Voorstel om vertegenwoordigers van de netwerkgroepen te laten deelnemen aan IROJ:
o Soms zijn er leden van het IROJ ook lid van een netwerkgroep
o Huidige leden van IROJ vertegenwoordigen hun sector in het IROJ
o Indien ander lid van netwerkgroep deelneemt aan IROJ:
 Regionale accenten uit netwerken
 Persoon heeft geen 2 ‘petten’
In HR de mogelijkheid voor uitbreiding leden opnemen.
De bezorgdheid wordt geuit dat als de groep leden IROJ te groot is, mensen zich minder
aangesproken voelen om deel te nemen:
o Als een effectief lid niet kan aanwezig zijn, moet de plaatsvervanger aanwezig zijn
o De agenda van het IROJ moet voldoende uitnodigend zijn, waardoor deelnemers zich
betrokken voelen om deel te nemen.

3. Huishoudelijk reglement (HR)
 Het kader HR werd bezorgd als bijlage bij agenda.
 Het HR moet ten laatste 3 maand na de keuze van de voorzitter voorgelegd worden aan het
managementcomité.
 Elementen die in het HR moeten / kunnen opgenomen worden:
o Leden IROJ
 Leden IROJ + plaatsvervangende leden
 Het IROJ beslist zelf wie / welke sector als lid in het IROJ zetelt
 Mogelijkheid aanstellen bijkomende leden tijdens werking IROJ (wanneer dit
nodig blijkt) (al dan niet stemgerechtigd)
 Vervanging voor leden die # keer afwezig zijn
o Wijze van beslissingen nemen:
 Op welke manier gaat men in het IROJ geldige besluiten nemen?
 Stemrecht van de leden
 Als de leden van het IROJ uitbreiden en elk lid krijgt een stem, is het
mogelijk dat er een onevenwicht ontstaat tussen de verschillende
sectoren.
 Voorstel om stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden
aan te duiden bv. voorzitters netwerkgroepen niet-stemgerechtigd
lid
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 Terminologie: stemgerechtigde leden, waarnemende leden, nietstemgerechtigde leden, …
 Momenteel is het onduidelijk over welke items er zou moeten
gestemd worden en of de beslissing van een IROJ bindend of
adviserend is. Het is beter om hiervoor een duidelijke procedure te
voorzien, zodat er bij mogelijke moeilijkheden in de toekomst op
deze procedure beroep kan gedaan worden.
 Kan elk lid van het IROJ een stemgerechtigd lid zijn?
o Bv. kan de jeugdmagistratuur een stem hebben in het IROJ?
AFSPRAAK: Lucia Dreser gaat na
o Geen stem: provincie, vertegenwoordiger WVG, voorzitter
(zie kader door managementcomité opgesteld)
o Bv. enkel leden vermeld in decreet hebben stemrecht
 Wanneer is er een geldige beslissing? Hoeveel stemmen zijn er vereist voor
een geldige stemming?
 Er zal waarschijnlijk stapsgewijs tot beslissingen moeten komen.
 Er is momenteel geen zicht waarover er zal moeten gestemd worden. Wat is
het mandaat van het IROJ?
 Wanneer het nodig is om te stemmen over een agendapunt, wordt dit
duidelijk op de agenda vermeld. Zo kunnen de leden dit aftoetsen bij hun
sector.
o Geldig vergaderen:
 Wanneer wordt er geldig vergaderd?
 Moet er een minimum aantal deelnemers aanwezig zijn?
o Het secretariaat wordt opgenomen door de provincie.
 Wat zijn de bevoegdheden van het IROJ?
o Er is geen MB omtrent het IROJ.
o De acties die aan het IROJ worden toegewezen, staan in art. 8. Decreet IJH. Het IROJ
moet acties ondernemen op deze verschillende thema’s. Hoe dit concreet zal
gebeuren, is nog onduidelijk.
o Als het IROJ een stuurgroep is, moeten de bevoegdheden / verantwoordlijkheden
duidelijk zijn.
 AFSPRAAK: Een werkgroep werkt een voorstel HR uit. Dit voorstel wordt op de volgende IROJ
besproken.
o Teksten ter inspiratie: verslag IROJ 21/03/2014, HR stuurgroep IJH W-Vl,
ontwerptekst werkstructuur IJH regio W-Vl 22/11/2013
o Leden werkgroep opmaak huishoudelijk reglement:
 Fran Geedts (CLB)
 Lucia Dreser (Jeugdrechtbank)
 Marjan Tyberghien (Start WVl/VAPH)
 Wilfried Haverals (De Kantel/AJW)
 Piet Baes (CAW)
 Ines De Schryver (Provincie)
 Nele Van Nevel (Dep WVG - IJH)
o Er wordt een doodle verstuurd om samen te komen.
4. Voorzitterschap van het IROJ
 Er zijn momenteel geen kandidaten om het voorzitterschap op te nemen. Zowel de effectieve
leden als de plaatsvervangende leden hebben de oproep ontvangen. Dit wordt niet opnieuw
verspreid aan deze leden.
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 Wie kan voorzitter zijn:
o Zowel een lid van het IROJ als iemand uit de sector kan voorzitter zijn. Dit kan ruimer
zijn dan de huidige leden.
o Niet:
 Ambtenaar van de Vlaamse Overheid
 Het is onduidelijk of de CLB’s als ambtenaar beschouwd worden
o Aanvankelijk werd de kandidaat-voorzitter gevraagd onder de leden IROJ. Dit kan
uitgebreid worden naar andere personen. De vraag naar opnemen voorzitterschap
werd nog niet gesteld op de sectorale overleggen.
o AFSPRAAK: De leden stellen de vraag naar voorzitter IROJ op de sectorale overleggen.
 De voorzitter heeft een belangrijke taak:
o De voorzitter wordt ondersteund door het WVG en de provincie.
o Er is onduidelijkheid over het engagement / tijdsinvestering dat dit vraagt. Het zou
meer duidelijkheid bieden indien er een basis functieomschrijving is.
AFSPRAAK: Caroline Robberecht neemt deze vraag mee.
o Momenteel is de taak van de voorzitter het IROJ modereren en per IROJ een
voorbereidende vergadering te hebben met WVG en provincie i.f.v. voorbereiding
IROJ.
o Idee om de opdracht van de voorzitter te ondersteunen door een dagelijks bestuur.
De taak van dit dagelijks bestuur kan zijn: inhoudelijke voorbereiding IROJ,
ondersteuning voorzitter. Dit dagelijks bestuur is dan een kleine groep
afgevaardigden uit het IROJ.
 Bepaling procedure voor verkiezing: werd niet besproken
5. Feedback uit het projectteam West-Vlaanderen
 Het projectteam West-Vlaanderen is:
o een tijdelijk team tot eind juni 2014. Indien het nodig is, kan het projectteam langer
werken;
o werd opgericht om de voorfase voor implementatie veranderingen n.a.v. decreet IJH
voor te bereiden;
o vnl. uitvoerend;
o Leden: beleidsmedewerker IJH, VK, JW, VAPH, CLB, crisisnetwerk, ITP, K&G op
uitnodiging.
 De verslagen van het projectteam worden bezorgd aan de leden IROJ, zodat men op de hoogte
is van de besprekingen.
6. Organogram van het IROJ
 Bespreking van de structuur die het IROJ beoogt (netwerken, intersectorale thematische
werkgroepen, …)
 Zie Ontwerptekst werkstructuur IJH regio W-Vl 22/11/2013. Voorstel van de regionale
stuurgroep om te werken met:
o 3 netwerken jeugdhulp
o 1 provinciaal overleg crisishulp
o Tijdelijke ad hoc werkgroepen
 Voorstel dagelijks bestuur (zie item voorzitter)
 Er zou een link moeten zijn tussen de netwerkgroepen / werkgroepen en het IROJ. Dit zou
moeten verduidelijkt worden in het organogram.
o Voldoende communicatie tussen netwerken en IROJ.
o Ideeën uit netwerken kunnen mee opgenomen worden bij IROJ.
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o Als IROJ moeten we ook stellen wat we van de netwerkgroep / werkgroep
verwachten.
o Als dit het IROJ een stuurgroep is, moeten de bevoegdheden /
verantwoordelijkheden heel duidelijk zijn. Bv. de netwerken kunnen dan
operationele groepen zijn.
o Er zijn ook nog andere sectorale overleggen, bilaterale overleggen, welke
operationele taken hebben, maar niet onmiddellijk gebonden zijn aan het IROJ.
o Aandacht geven dat het organogram niet te “log”, te “moeilijk” wordt
Er is duidelijkheid nodig wat we verstaan onder:
o Stuurgroep:
o Netwerkgroep (NG)
o Werkgroep (WG): Bespreking:
 Tijdelijk
 Als je werkgroep bent onder IROJ, wat heeft dit voor consequenties? Bv. IROJ
kan opdrachten geven, er kan een stand van zaken komen op het IROJ, …
 Wat is het verschil tussen een werkgroep onder IROJ en andere
werkgroepen? Een werkgroep onder IROJ kan door het IROJ aangestuurd
worden.
 Wanneer wordt er een werkgroep opgericht?
 Idee om geen permanente werkgroepen op te richten onder IROJ zoals bv.
STENT-overleg want er zijn dan meerdere mogelijkheden
 Geen deelname als lid aan IROJ
 Er zijn permanente werkgroepen met ruim bevoegdheidspakket die deze
autonoom invullen.
 Duidelijk maken als er een werkgroep in organogram IROJ staat, wat het
mandaat ervan is.
 Discussie: infodoorstroming is één zaak, aansturing is een andere zaak.
o Items:
 Hoe is link met IROJ? Bv. al dan niet deelname als lid
 Kan IROJ de NG / WG aansturen? Zelfsturend?
 Hoe informatiedoorstroming tussen NG/WG en IROJ
 Moet er een huishoudelijk regelement per NG / WG zijn
Er waren / zijn 3 netwerken RJH (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp):
o Er is de vraag of deze netwerken worden behouden
o Stand van zaken 3 netwerken momenteel:
 Brugge-Oostende: momenteel on hold tot beslissing van IROJ
 Westhoek: bleef verder werken
 Kortrijk – Roeselare – Tielt: bleef verder werken
o Willen deze 3 netwerken zelf blijven bestaan?
o In verleden waren deze netwerken reeds ruimer dan RTJ en kon ook nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp deelnemen
Er is een provinciaal netwerk crisisjeugdhulp.
Er is een STENT-overleg:
o Dit is een regionaal platform voor expertise-uitwisseling tussen GGZ, BJZ en VAPH.
o Discussie of dit al dan niet een werkgroep / netwerkgroep onder het IROJ kan zijn.
 Momenteel geen lid van het IROJ.
 Werd ondersteund door medewerkers IJH.
 Vanuit het STENT-overleg vraagt men naar inbedding bij IROJ.
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Het zijn 3 sectoren die als doelstelling deskundigheidsbevordering hebben.
Vorming, bezoeken, casus, intervisie, afspraken. Dit is een goede praktijk om
intersectoraal te werken met jongeren.
 De werking van STENT past binnen de doelstellingen van IROJ nl. integrale
aanpak realiseren.
 Verduidelijken wanneer er een NG / WG onder IROJ komt, wat de
consequenties zijn, e.a.
 STENT-overleg is één werkgroep. Moeten we dan andere werkgroepen ook
opnemen?
 AFSPRAAK: Caroline Robberecht gaat na bij de voorzitter STENT waarom men
zich in de structuur van IJH wil positioneren.
Als IROJ moeten we nagaan wat we inhoudelijk belangrijk vinden in de netwerken bv. netwerk
jeugdhulp i.p.v. netwerk rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
Voordien was er een ondersteunende rol door de medewerkers IJH naar de netwerken
(netwerken RTH, netwerk crisishulp, STENT-overleg). Dit kan niet meer worden opgenomen
door de IJH-medewerkers.
In het ROG heeft men ook een organogram met werkgroepen. Het zou interessant zijn om dit
ook eens te bekijken.
AFSPRAAK: een werkgroep werkt een voorstel organogram uit. Dit voorstel wordt op de
volgende IROJ besproken.
o Inhoud te bespreken:
 Organogram
 Doelstelling en opdrachten van netwerkgroepen / werkgroepen / e.a.
 In kaart brengen wat verwachtingen zijn van netwerkgroepen / werkgroepen
 HR voor netwerkgroepen / werkgroepen
o Leden werkgroep organogram:
 Voorzitters netwerken:
 Netwerk JH Westhoek: Hans Vandenbroucke (CLB Ieper)
 Netwerk JH K-R-T: duo voorzitters: Hans Flamey (K&G), Stijn
Vandommele (Kompas)
 Netwerk B-O: Barbara Saevels CAW
 Crisisnetwerk: Paul Verbiest (De Zandberg)
 Evy Degeytere (Tordale/ VAPH)
 Hilde Verplancke (CLB)
 Bernard Velghe (De Walhoeve /AJW)
 Ines De Schryver (Provincie)
 Nele Van Nevel (Dep WVG – IJH)
o Datum werkgroep: 23/04/2014, 13u30-16u30, Tordale - Torhout

Volgend IROJ:
6 juni 2014: 9u – 12u – zaal Quercus in VAC Brugge, Koning Albert I-laan, Brugge
Voorlopige agenda:
- Huishoudelijk reglement
- Organogram
Opdrachten na IROJ:
1. De leden bezorgen de data van de sectorale overleggen aan Ines De Schryver
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Namen van effectieve leden en plaatsvervangende leden IROJ bezorgen aan Nele Van Nevel
Kandidaat voorzitter: bespreking in de sectorale overleggen
Kandidaturen voor voorzitterschap bezorgen aan Nele Van Nevel
Basis functieomschrijving voor voorzitter (Caroline Robberecht)
Werkgroep huishoudelijk reglement IROJ W-Vl
Werkgroep organogram IROJ W-Vl
Verslagen projectteam worden bezorgd aan leden IROJ
STENT-overleg: contact i.f.v. verduidelijken vraag (Caroline Robberecht)

Nele Van Nevel - nele.vannevel@wvg.vlaanderen.be
Ines De Schryver – ines.deschryver@west-vlaanderen.be
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