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1. Goedkeuring verslag IROJ 21/03/2014
 Deelname Centra Ambulante Revalidatie (CAR) op vorig IROJ:
o Op het vorig IROJ W-Vl was er een vertegenwoordiger van de CAR aanwezig, terwijl
deze niet tot de minimale samenstelling IROJ behoren.
o De koepel had een vertegenwoordiger aangesteld waardoor ze in de centrale
contactlijst opgenomen werden en zo de uitnodiging voor het IROJ ontvangen
hebben.
o CAR behoren niet tot de minimumsamenstelling van de deelnemers van het IROJ
waardoor het IROJ moet beslissen of het CAR kan deelnemen aan het IROJ.
o CAR heeft de uitnodiging voor dit IROJ niet ontvangen.
o Of de CAR worden opgenomen bij de leden IROJ wordt besproken bij het agendapunt
“leden IROJ”.
 De afgesproken acties worden besproken bij de volgende agendapunten.
 Het verslag IROJ van 21 maart 2014 wordt goedgekeurd.
2. Huishoudelijk reglement IROJ
 Een werkgroep werkte een voorstel uit.
 Art. 2§1 : Samenstelling, leden (zie ook bespreking van het organogram)
o Het IROJ kan beslissen om leden toe te voegen. Het “kunnen” lijkt te vrijblijvend.
o Er is de bezorgdheid dat het aantal leden IROJ te groot wordt waardoor het
moeilijker wordt om efficiënt te vergaderen.
o Er moet een rechtstreekse link zijn tussen het IROJ en de netwerken (NW). Een
vertegenwoordiging van de NW hoort in het IROJ.
o Indien er personen lid zijn van het IROJ en van een NW, kan het lid IROJ in hoofde
ook het NW vertegenwoordigen.
o BESLUIT: Er moet een vaste vertegenwoordiging zijn van alle NW in het IROJ. Dit kan
(maar moet niet) in hoofde van iemand die reeds lid is van het IROJ.
 Art. 2 §2: Stemrecht: De vertegenwoordiger van de jeugdmagistratuur
o In de andere regio’s werd voorgesteld dat de jeugdmagistratuur naargelang het
onderwerp en het ontstaan van mogelijke belangenconflicten in de toekomst, al dan
niet beslist om mee te stemmen.
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o Wat is het verschil tussen ‘kiezen om niet mee te stemmen’ en ‘zich te onthouden
tijdens de stemming’?
o BESLUIT: Stemrecht voor jeugdmagistratuur is gelijk met deze van de andere leden
van minimale samenstelling. Dit wordt niet apart vermeld in het HR.
Art. 4 §1: Geldig vergaderen
o Er is de vraag of dit item relevant is om op te nemen in het HR. Er wordt vaak
gemerkt dat dit standaard is opgenomen in een HR, maar dat dit vertragend kan
werken.
o Door dit te benoemen, wordt er geduid op het engagement van de leden om
aanwezig te zijn op de vergaderingen IROJ.
o Het HR wordt opgesteld om duidelijkheid te creëren wanneer sommige beslissingen
moeilijker zullen zijn (“een HR die bestaat in goede en kwade dagen”).
o Er moet op een gedragen manier een beslissing genomen worden. Het zou geen
goede werking zijn als een deel van de groep beslissingen kan boycotten door niet te
komen.
o Het is tevens niet mogelijk om de vergadering af te sluiten en deze na een kwartier
opnieuw te starten om toch een beslissing te kunnen nemen. Het HR geeft aan dat
10 dagen voor de vergadering de agenda moet verspreid worden.
o BESLUIT: Dit item blijft behouden in het HR.
Art. 4 §2:Besluitvorming:
o Beslissingen kunnen genomen worden bij “goedkeuring 2/3” of bij “de helft + 1”.
o Bij 2/3 is het draagvlak groter van de beslissing.
o BESLUIT: 2/3 meerderheid bij besluitvorming wordt behouden.
Art. 5 §3: Samenstellen van de agenda:
o Ifv de werking is het nodig om agendapunten 20 werkdagen voor de vergadering IROJ
te bezorgen aan het secretariaat.
o Soms blijkt dat men pas later informatie krijgt die moet besproken worden op het
IROJ. Er moet de mogelijkheid zijn om ook deze agendapunten te bespreken, mits
instemming van de voorzitter.
o Indien leden na het ontvangen van de agenda nog agendapunten willen toevoegen,
laat men dit best zo snel mogelijk weten aan het secretariaat. Deze kan in overleg
met de voorzitter bepalen of dit nog geagendeerd wordt en de nodige informatie aan
de leden IROJ bezorgen.
o Er wordt op de vergadering zelf besloten of er een beslissing kan genomen worden
over de agendapunten die later verspreid werden.
o Als er een gedragen feedback van de sectoren gevraagd wordt, is het nodig om de
agendapunten en informatie tijdig te krijgen, zodat de leden dit kunnen aftoetsen
met hun achterban. Er wordt gestreefd om de informatie steeds tijdig te bezorgen.
o Indien men te laat informatie ontving welke niet kon afgetoetst worden in de
sectorale overleggen (maar waarbij dit nodig is), kan dit besproken worden in het
IROJ maar kan men kiezen om nog geen beslissing te nemen. (bv. bij omzendbrieven
van de Vlaamse Overheid)
o In het verslag moet duidelijk vermeld staan of iets ‘besproken’ of ‘besloten’ werd.
o BESLUIT: Dit item wordt aangepast in het HR.
Art. 5§5: Deelname aan vergadering:
o De plaatsvervangende leden zijn op naam. Het is de bedoeling dat steeds het
effectieve of het plaatsvervangende lid aanwezig is op de IROJ vergadering.
o Minimaal wordt geschrapt.
Cliëntperspectief:
o In het kader aangereikt door het Management Comité was er een item omtrent
gebruikersparticipatie opgenomen. De WG HR plaatste dit in een bijlage omdat dit
geen concrete afspraken zijn voor het IROJ, zoals de andere technische
vergaderafspraken.
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o Vanuit de cliëntvertegenwoordigers betreurt men dat de inbreng van het
cliëntperspectief niet weerhouden werd in het HR. Er is de vraag om dit op te nemen
in het HR. Mocht dit niet mogelijk zijn, stelt men voor om elk IROJ te starten met een
verhaal van een cliënt om het cliëntperspectief levendig te houden.
o Cliëntperspectief / cliëntparticipatie al dan niet opnemen in HR:
 Als het opgenomen is in het HR, is het een oproep aan alle leden om dit voor
ogen te houden.
 Eén van de doelstellingen van het decreet IJH is cliëntparticipatie. Waarom
wordt de ene doelstelling eruit gelicht en de andere doelstellingen niet.
 Met het cliëntperspectief rekening houden is niet altijd mogelijk vanuit het
perspectief van de gedwongen hulpverlening.
 Het lijkt vreemd om dit ene element in een princiepsverklaring op te nemen.
 Cliëntparticipatie is inhoudelijk van een andere orde dan de
vergaderafspraken van het HR.
 Inhoudelijk wordt de meerwaarde en noodzakelijkheid van cliëntparticipatie
niet in vraag gesteld.
 Een princiepsverklaring voelt minder sterk aan dan een HR.
 Het HR regelt de werking van het IROJ.
o BESLUIT:
 Het principe van cliëntperspectief wordt opgenomen als preambule in het HR.
 De vraag om het IROJ te starten met een verhaal van de cliënt, wordt niet
opgenomen in het HR.
 Bijlage princiepsverklaring wordt verwijderd.
Terminologie: Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschap, Departement WVG wordt nog bekeken
en aangepast in de tekst.
Art. 8: Duur van het mandaat:
o Vraag of dit te maken heeft met het mandaat van het IROJ WVl of met het mandaat
van de leden?
o Als een lid IROJ vóór deze 3 jaar wil stoppen met het IROJ, moet een ander lid
gezocht worden.
o Iedereen kan na 3 jaar besluiten of hij al dan niet nog een mandaat opneemt in het
IROJ (in afstemming met de koepel).
o In het uitvoeringsbesluit staat enkel de duur van het mandaat van de voorzitter (3
jaar) vermeld.
o Ieder lid heeft voor zijn sector een mandaat van 3 jaar.
BESLUIT: Dit wordt aangevuld.
o De mandaten worden gezamenlijk vernieuwd (dus als iemand binnen een jaar lid
wordt, wordt ook zijn mandaat vernieuwd op 28/02/2017).
De werkwijze om tot het HR te komen verliep goed: globale bespreking in IROJ, opmaak door WG
HR, bespreking in IROJ.
BESLUIT: Dit HR wordt goedgekeurd (mits de aanpassingen hierboven) door het IROJ WVl.
TO DO: Het HR wordt voorgelegd aan het Management Comité in september (door Nele Van
Nevel).
Comité IROJ: Hoe komen we tot de samenstelling van dit Comité IROJ?
o Graag verschillende stakeholders, spreiding van sectoren
o In comité max 1 per sector
o Taak is samenstellen van de agenda IROJ
o Ieder lid van IROJ kan agendapunten aanleveren
o TO DO: Tegen volgend IROJ denkt elk na of hij wil lid zijn van dit comité.
o Op het volgend IROJ wordt beslist wie in het comité IROJ zit
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3. Organogram IROJ
 Een werkgroep werkte een voorstel uit.
 Om de doelstellingen van het IROJ te realiseren worden er netwerken opgericht. Er moet nog
bepaald worden wie de concrete aansturing doet, wie deze zal samenroepen, de ondersteuning …
o De structuren zijn zich aan het vormen en zijn zoekende. Bv. ROBJ,
koepelvergaderingen, provinciale vergaderingen, vertegenwoordiging in NW, … Dit is
een proces en dit kan niet vlug gegaan worden.
o Het oprichten van NW is vaag omschreven. Het realiseren van deze netwerken en de
ondersteuning moet nog concreter gemaakt worden.
o Om de netwerken te doen slagen, is er nood aan ondersteuning en sturing van deze
netwerken.
o Vroeger ondersteunden de medewerkers IJH de netwerken, maar deze
ondersteuning is niet meer opgenomen in hun taakstelling.
o Wat houdt de ondersteuning in? Verslaggever, voorzitter, agenda bepalen,
secretariaat om uitnodigingen te versturen, …
o Moet de ondersteuning van de netwerken JH overkoepelend gedaan worden of kan
per netwerk iemand anders dit opnemen?
o Moet er eerst nagegaan worden wie er wenst te zetelen in de netwerkgroep?
Kunnen deze mensen op vrijwillige basis een specifieke opdracht opnemen? bv.
verslagneming, secretariaat, voorzitterschap
o Is het realistisch om te vragen aan de sectoren wie er kan ondersteuning bieden? Er
zijn heel wat verwachtingen naar de sectoren toe.
o Er wordt aan de sectoren gevraagd om zich intersectoraal te organiseren, terwijl de
overheid zich terugtrekt om dit te ondersteunen. Er wordt gesnoeid in budgetten.
Om dan nog deze ondersteunende opdrachten te verwachten van de sectoren is
teveel gevraagd.
o Er is de verwachting bij de leden IROJ dat de overheid hier ondersteuning biedt.
Ondersteuning van de netwerken lijkt een verantwoordelijkheid van de overheid.
o Welke partners kunnen een aanbod doen ter ondersteuning van de netwerken?
Momenteel willen / kunnen de provincie, WVG, Agentschap Jongerenwelzijn en
Agentschap K&G hierin nagaan wat elk kan opnemen.
o Hiervoor wordt er gekeken o.a. naar de provincie. De taken zijn hertekend:
netwerken is één van hun opdrachten. De provincie kan niet alle taken die een
andere overheid niet (meer) opneemt, overnemen. De provincie wil meewerken aan
de ondersteuning van de netwerken binnen IJH.
o BESLUIT: Er wordt een WG ondersteuning opgericht:
 Deelnemers: provincie, WVG, jongerenwelzijn, K&G, nagaan of andere
sectorale administraties wensen aan te sluiten
 Doelstelling: Nagaan hoe de ondersteuning kan gerealiseerd worden, hoe de
sturing kan gebeuren
 Timing: voorstel tegen volgend IROJ
o BESLUIT: Er zijn veel vragen / verwachtingen t.a.v. de sectoren zonder dat hiervoor
de nodige ondersteuning door de overheid wordt voorzien.
 Deze nood aan ondersteuning van de sectoren / organisaties wordt vanuit het
IROJ WVl gemeld aan de overheden: het provinciebestuur West-Vlaanderen
en het Management Comité.
 De vele vragen en verwachtingen t.a.v. de sectoren wordt gemeld aan het
MC.
 Men ervaart dat hulpverleners die zich willen engageren voor een netwerk, momenteel niet
weten tot wie ze zich moeten richten.
 Netwerken Jeugdhulp:
o Stand van zaken Netwerken Jeugdhulp momenteel:
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 NW JH Westhoek is nog lopende
 NW JH K-R-T heeft volgende week een vergadering
 NW JH B-O is on hold gezet
o Netwerken jeugdhulp i.p.v. Netwerken Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
o Deelname aan IROJ:
 Voorzitter of vertegenwoordiger?
 Het is belangrijk dat dit een vaste vertegenwoordiging is ifv continuïteit
 Als voorzitter NW ook lid is van het IROJ, verzwaart dit de taak van de
voorzitter.
 BESLUIT: Er wordt een vaste vertegenwoordiger gecoöpteerd uit de NW JH in
het IROJ. (Dit kan zowel de voorzitter als iemand anders zijn) Dit kan in hoofde
van een lid uit het IROJ. (aan te passen in HR, art.2)
o NW: enkel jeugdhulpaanbieders (niet organisaties cliëntvertegenwoordigers)
o NWG: ook cliëntvertegenwoordigers kunnen mee bespreken hoe het NW
functioneert
 Netwerk Crisisjeugdhulp:
o Vertegenwoordiging van de aanmelders in NWG ipv vertegenwoordiging van de
grootste groepen aanmelders
o Deelname aan IROJ: voorzitter of vertegenwoordiger
o BESLUIT: Er wordt een vaste vertegenwoordiger gecoöpteerd uit het NW crisisJH in
het IROJ. Dit kan in hoofde van een lid uit het IROJ. (aan te passen in HR, art.2)
 Netwerk ouders en minderjarigen:
o Vertegenwoordiging van de ouders en minderjarigen kan gebeuren in tandem in het
IROJ. In principe zouden er per IROJ 5 cliëntvertegenwoordigers deelnemen. Deze 5
personen zijn lid van het NW OM.
o In het ontwerp organogram is niet opgenomen dat er een vertegenwoordiger van
NW OM deelneemt aan het IROJ. In het NW OM zetelen de cliëntvertegenwoordigers
die lid zijn van het IROJ.
o Het is onduidelijk of het NW OM wil dat er een extra vertegenwoordiger van dit NW
aanwezig is.
o BESLUIT: Er wordt een vaste vertegenwoordiger gecoöpteerd uit het NW OM in het
IROJ. Dit kan in hoofde van een lid uit het IROJ. (aan te passen in HR, art.2)
 STENT-overleg:
o Het STENT-overleg is momenteel niet opgenomen in het organogram.
o Het organogram IROJ werd beperkt en eenvoudig gehouden. Het organogram geeft
de structuur weer hoe het IROJ zijn doelstellingen kan realiseren. Welke
instrumenten heb je als IROJ nodig om de doelstellingen van het decreet IJH te
realiseren.
o Bespreking of STENT al dan niet kan worden opgenomen in het organogram van het
IROJ:
 Als je het organogram uitbreidt met STENT, dan kunnen ook nog andere
overlegstructuren opgenomen worden.
 Als je als netwerk onder het IROJ valt, moet dit ook aangestuurd worden door
het IROJ. Dit vraagt een verantwoordelijkheid van het IROJ.
 Wat is de link met het IROJ: de informatie van STENT kan steeds op de agenda
geplaatst worden
 De voorzitters van STENT werden bevraagd waarom ze een verbinding willen
met het IROJ: erkenning naar hun manier van werken, zoeken ondersteuning
om hun structuur verder te laten bestaan.
 Kan de positionering van STENT deel uitmaken van een actieplan: waarop wil
je je focussen? Wat gaan we concreet doen en wat willen we betekenen?
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Als STENT en andere goede initiatieven moeten blijven bestaan, maar er is
nood aan ondersteuning, dan is dit verschillend dan de vraag om opgenomen
te worden in het organogram van het IROJ.
 Het is zuiverder als we het houden bij het basis-organogram, dan dit
organogram aan te vullen met andere initiatieven.
 BESLUIT: STENT wordt niet als formeel overlegorgaan in het organogram IROJ
opgenomen.
o SIGNAAL uit IROJ West-Vlaanderen: er is ondersteuning nodig van de netwerken en
organisaties. (zie ook bespreking ondersteuning netwerken)
o TO DO: Communicatie naar STENT:
 Keuze om STENT niet op te nemen in het organogram IROJ
 Heeft een meerwaarde en zou moeten blijven bestaan
 Het is een taak van het IROJ om ervoor te zorgen dat goed draaiende
overlegorganen blijven bestaan
 Dit wordt gecommuniceerd naar STENT
o Mogelijkheden voor ondersteuning STENT-overleg:
 Wie stuurt dit aan? Momenteel co-voorzitterschap uit BJB en GGZ
 Dit werd vroeger ondersteund door de medewerkers IJH.
 De provincie is bereid om voorlopig de ondersteuning van STENT op te
nemen, afhankelijk van de vraag naar ondersteuning van de netwerken IROJ
tav de provincie. Dit moet bekeken worden in het totale overzicht van
ondersteuning netwerken. Indien de provincie de ondersteuning zou
opnemen, dan:
 Betreft dit het secretariaat
 Kan dit gedurende 1 jaar tot er meer duidelijkheid is. (Dit is omdat de
ondersteuning door IJH-medewerkers plots is weggevallen.)
 moet er een beslissing genomen worden waar STENT kan landen
 Er is momenteel geen ruimte voor de provincie om ook andere bestaande
netwerken jeugdhulp die niet binnen het IROJ zitten te ondersteunen.
 TO DO: Communicatie naar STENT: De provincie neemt contact op ifv
bespreking ondersteuning
 BESLUIT: Het organogram (met aanpassingen) wordt goedgekeurd door het IROJ. (consensus)
 TO DO: Het organogram wordt voorgelegd aan het MC. (Nele Van Nevel)
 Implementatie van organogram:
o Er werd een voorstel gemaakt door de WG. (zie deel ‘te ondernemen acties’ bij de
ontwerptekst organogram)
o Dit voorstel werd niet besproken op het IROJ omwille van de beperkte tijd.
o BESLUIT: De werkgroep ondersteuning (zie hierboven) werkt deze verdere
implementatie uit tegen het volgend IROJ.
 Deelnemers: WVG, Provincie, AJW, K&G, administratie van andere sectoren
4.




Voorzitter IROJ
Er was de oproep om binnen de sectorale overleggen na te gaan of er kandidaat-voorzitters zijn.
Dit werd niet op het sectoraal overleg van BJB bevraagd.
Er is één kandidaat-voorzitter: Pascal Van Parys (Algemeen directeur St. Idesbald, is momenteel
plaatsvervangend lid IROJ voor VAPH, nam vroeger deel aan de stuurgroep IJH)
 Als IROJ vinden we het positief dat iemand dit engagement wil opnemen.
 In de andere provincies wordt het voorzitterschap opgenomen door de provincie.
 Er is de vraag waarom de provincie het voorzitterschap niet opneemt in West-Vlaanderen.
Omwille van de gedragenheid van de intersectorale jeugdhulpverlening werd eerst de
kandidaturen uit de sectoren afgewacht. Mochten er geen kandidaten geweest zijn, zou de
provincie het voorzitterschap opgenomen hebben.
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 BESLUIT: Pascal Van Parys wordt voorzitter IROJ West-Vlaanderen. (consensus) Welkom!
 Communicatie:
o Evy Degeytere communiceert dit mondeling aan Pascal
o Nele Van Nevel zal dit via een officieel schrijven meedelen na goedkeuring van het
MC.
o Nele Van Nevel en Ines De Schryver nemen contact op met Pascal om het volgend
IROJ voor te bereiden.
5. Leden IROJ
 Zijn er reeds nieuwe leden gekend van de minimale samenstelling?
o Daar Pascal Van Parys voorzitter IROJ wordt, wordt een andere persoon voor het
VAPH als plaatsvervangend lid aangeduid. (Bij opmaak verslag: Hendrik Calu - Maria
Ter Engelen)
o Aanpassingen worden op de lijst aangevuld.
 In het HR werd gesteld dat er een vertegenwoordiging van de netwerken aansluit bij het IROJ.
 Het IROJ kan beslissen of er andere relevante partners worden uitgenodigd.
 Centra Ambulante Revalidatie:
o Op dit moment zijn de CAR voorlopig onder ‘zorg en gezondheid’ ondergebracht,
maar er is nog geen officiële plaatsbepaling binnen de Vlaamse bevoegdheden. De
volgende minister maakt hier werk van, binnen welke termijn is nog niet bepaald,
ultieme vervaldatum is 1/01/2017.
o Advies vanuit de CAR is om de CAR te beschouwen als een afgebakend werkterrein
en ze niet onder te brengen onder een andere werking (CGG).
o Als de CAR toetreden tot het IROJ, zijn ze een gecoöpteerd lid. Ze behoren niet tot de
minimale samenstelling en hebben dus geen stemrecht.
o De CAR richten zich naar een grote groep minderjarigen.
o Hoeveel CAR zijn er in West-Vlaanderen? Een 10 à 12-tal waarschijnlijk.
o Er zijn 2 koepels in de CAR. Op dit moment hebben we voor het IROJ WVl één
kandidaatstelling, nl. Luc Ghyselinck voor SOM (VSO).
o BESLUIT: Centra ambulante revalidatie kunnen aansluiten bij het IROJ. Er wordt 1
plaats voorzien in het IROJ voor de CAR. Het is aan de koepels om onderling uit te
maken wie de plaatsen kan innemen (effectief en plaatsvervangend).
o TO DO: Communicatie: Er wordt een brief geschreven naar beide koepels met de
inhoud van de beslissing.
 Onderwijs:
o Dit wordt meegenomen op de agenda van het volgend IROJ.
6. Monitoring van de regionale effecten van het transitieproces naar het nieuwe
jeugdhulplandschap op de samenwerking van de actoren gevat door IJH (actiefiche 2)
 Tijdens het IROJ worden de cijfergegevens bezorgd van intersectorale toegangspoort,
gemandateerde voorziening, crisisjeugdhulp, bemiddeling, cliëntoverleg. Deze werden niet
besproken omwille van de beperkte tijd.
 Bij opmaak verslag: Er zijn aanpassingen nodig bij de cijfergegevens van het VK en OCJ. De cijfers
worden voorlopig niet digitaal verspreid.
 Vanaf september wordt het monitoren van de effecten van het transitieproces een belangrijke
bezorgdheid van het IROJ. Er moet een analyse gemaakt worden over hoe de implementatie moet
gerealiseerd worden. (zie bijlage)
 BESLUIT: Dit punt wordt verdaagd naar het IROJ van augustus. De aangepaste cijfergegevens
worden verspreid aan de leden IROJ.
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7. Varia
 Er zijn 2 nieuwsbrieven waarop de leden IROJ zich best abonneren om informatie omtrent IJH te
verkrijgen:
o Nieuwsbrief IJH: http://jeugdhulp.us3.listmanage.com/subscribe?u=6078b2434421ad67a39e62a78&id=1925f42831
o Nieuwsbrief JW: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/publicaties/#nieuwsbrief
 Er wordt de vraag gesteld om de agenda en verslaggeving van het IROJ openbaar te maken, zodat
organisaties dit vrijblijvend kunnen raadplegen. Dit biedt een transparante werking.
o TO DO: Nele Van Nevel en Ines De Schryver nemen op hoe dit kan gerealiseerd
worden.
 Omzendbrief vanuit Agentschap Jongerenwelzijn: Versterking van het rechtstreeks toegankelijke
aanbod binnen de Integrale Jeugdhulp en de verschuiving van het aanbod contextbegeleiding van
Jongerenwelzijn:
o In de omzendbrief lanceert Jongerenwelzijn vier nieuwe typemodules. Ze leidt
hiermee een verschuiving in van een deel van het aanbod NRTJ naar RTJ
(contextbegeleiding) en ze versterkt de RTJ door middel van extra middelen voor het
krachtgericht werken en het project positieve heroriëntering te verankeren.
o Er zijn extra middelen voor uitbreiding. Voor de uitbreiding van de krachtgerichte
kortdurende contextbegeleiding in WVl betreft dit 1 module (=1/3 full-time
equivalent)
o Vanuit Agentschap JW wordt er gevraagd dat alle organisaties zich regionaal situeren
en om dit intersectoraal af te toetsen.
 In ROBJ Brugge-Oostende werd afgesproken om met alle partners die
contextbegeleiding organiseren samen te komen half juni om na te gaan of ze
onderling tot afstemming kunnen komen.
 De timing is heel krap nl. tegen 22 augustus moet de sectorale en
intersectorale toets gebeuren.
 Vanuit ROBJ Brugge-Oostende zal men waarschijnlijk de timing
problematiseren en dit communiceren naar het AJW, met de vraag
om een ruimer tijdskader te krijgen.
 Er is het vermoeden dat wegens dit krap tijdskader elke voorziening
individueel een aanvraag zal indienen omdat de sectorale toets niet
overal mogelijk is.
 Er is de ervaring dat het AJW niet afwijkt van vooropgestelde data.
 Vanuit het Departement WVG zal de timing geproblematiseerd
worden en wordt gevraagd aan het Managementcomité of de IROJ’s
de bespreking kunnen voeren na 22 augustus, maar vóór de
beslissing wordt genomen. Deze bespreking in het IROJ zou dan
kunnen mee wegen in de bespreking en beslissing van de dossiers
door AJW.
o Dit heeft linken met hulpverlening die andere sectoren bieden:
 perspectiefzoekende module in pleegzorg
 modules begeleiding van CKG’s
 Krachtgericht werken zit standaard in modules van CKG
 VAPH: DOP, mobiele ondersteuning, RTH
 Het is hierbij nodig om zaken af te stemmen en zich te positioneren t.a.v.
elkaar.
Bv. men merkt dat er bij de CKG’s personen aangemeld worden met een
zwaardere problematiek dan de know-how die zij hebben i.f.v. RTH. Er zou
hierbij afstemming kunnen zijn met BJB contextbegeleiding.
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o Door de herpositionering van het jeugdhulplandschap is het voor de hulpverleners
niet duidelijk waar men terecht kan, waar is de informatie te vinden. Dit moeten we
als IROJ opnemen na de zomer.
o Hoe kunnen we de intersectorale toets doen in het IROJ:
 Toekennen ene plaats (maar is heel weinig)
 Voorstel nieuwe modules wordt afgetoetst op IROJ: is dit intersectoraal
gewenst, is er voldoende spreiding van de 3 modules per regio.
 Hoe zou de voorbereiding moeten gebeuren voor deze (inter)sectorale toets?
 Bespreking op elk ROBJ (er zijn 3 ROBJ’s)
 Intersectorale afstemming van de voorstellen op elk netwerk JH
 De gegevens uit de verschillende netwerken worden in het IROJ
besproken
 De vooropgestelde timing is probleem om tot een goede grondige
afstemming te komen.
 Eind aug / eerste helft van september wordt dit besproken in het
IROJ.
8. Data IROJ
 Plannen data IROJ: data MC zijn richtinggevend voor de data IROJ
 Volgend IROJ: 29/08 – 9u-12u: VAC Brugge, zaal Quercus:
Voorlopige agenda:
o Samenstelling Comité IROJ
o Leden IROJ: bespreking vertegenwoordiger van onderwijs
o Bespreken aanvragen in kader van omzendnota AJW (onder voorbehoud van
goedkeuren MC)
o Actiefiche 2: monitoring van de regionale effecten op het transitieproces naar het
nieuwe jeugdhulplandschap op de samenwerking van de actoren gevat door IJH
o Hoe hulpverleners helpen zicht te krijgen op het nieuwe jeugdhulplandschap
o Organogram: ondersteuning NW, implementatie (op basis van voorstel van WG
ondersteuning)
 TO DO: Voorstel voor de andere 2 data worden gemaild na overleg met de voorzitter. (Nele Van
Nevel, Ines De Schryver)
Afspraken
Afspraak
Huishoudelijk reglement IROJ WVl:
- aanpassen tekst
- bezorgen aan Management Comité
Comité IROJ:
- elk lid denkt na of hij lid wil zijn van dit comité
Organogram IROJ WVl:
- aanpassen tekst
- bezorgen aan Management Comité
Werkgroep ondersteuning:
- voorstel ondersteuning NW
- voorstel implementatie organogram
Nood aan ondersteuning wordt gemeld aan:
- Provinciebestuur WVl
- Management Comité
STENT-overleg
Voorzitter IROJ:
- Communicatie mondeling aan Pascal Van Parys
- Meedelen aan MC
- Contact ifv voorbereiden volgend IROJ

Wie

Tegen

- Ines De Schryver
- Nele Van Nevel

Sept

Leden IROJ

29/08/2014

- Ines De Schryver
- Nele Van Nevel

Nele Van Nevel & Ines
De Schryver
Nele Van Nevel & Ines
De Schryver
- Evy Degeytere
- Nele Van Nevel
- Nele Van Nevel & Ines

Status

Sept
29/08/2014

Zo vlug
mogelijk
Zo vlug
mogelijk
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De Schryver
Leden IROJ: Centra Ambulante Revalidatie:
- Communicatie naar de 2 koepels
Openbaar maken agenda en verslag IROJ
Data voor IROJ najaar vastleggen

Nele Van Nevel
Nele Van Nevel & Ines
De Schryver
Pascal Van Parys & Nele
Van Nevel & Ines De
Schryver

Zo vlug
mogelijk
29/08/2014

Bijlagen
Ontvangen bij de agenda:
 Voorstel organogram IROJ 6/06/2014
 Voorstel huishoudelijk reglement IROJ 21/05/2014
 Bijlage HR: Aanzet princiepsverklaring IROJ 6/06/2014
 Voorlopige ledenlijst IROJ W-Vl 21/05/2014
 Programma infomoment crisis 23 juni 2014
 Rondzendbrief Agentschap Jongerenwelzijn van 22/05/2014 omtrent de uitbreiding van het RTH
aanbod binnen de IJH, actualisering van het aanbod contextbegeleiding van jongerenwelzijn en de
modaliteiten inzake aanvraag en dossiervorming
Ontvangen bij het verslag:
 Ontwerp Huishoudelijk reglement (met aanpassingen uit bespreking IROJ 6/06)
 Ontwerp Organogram (met aanpassingen uit bespreking IROJ 6/06)
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AANWEZIGHEIDSLIJST IROJ WEST-VLAANDEREN
Datum

6/06/2014

Vertegenwoordiger van …

Effectieve leden

Plaatsvervangende

Naam

Naam

leden

Voorzitter
Minderjarigen

Sara Vervacke

Verontschuldigd

Ouders

Joost Bonte

Etnisch-cult minderheden

Yasmien Ousta

X

CLB

Hilde Verplancke

X

Cathérine Ryckeboer

CLB

Fran Geedts

X

Lien Van Maele

CGG

Frank Schillewaert

Verontschuldigd

Hilde Vandewoestyne

CGG

Michèle Pecqueux

X

Pascale Sibiet

Kind & Gezin

Ingrid Bombay

X

Nele Vandenbrande

Kind & Gezin

Evelyn Huys

X

Dieter Rigole

VAPH

Marjan Tyberghien

X

Benjamin Schatteman

VAPH

Evy Degeytere

X

Pascal Van Parys

Bijzondere Jeugdbijstand

Bernard Velghe

X

Filip Debaets

Bijzondere Jeugdbijstand

Wilfried Haverals

X

Paul Verbiest

CAW

Pascal Heytens

Verontschuldigd

Els Willems

CAW

Piet Baes

X

Caroline Schaek

X (ifv Pascal Heyt)

Toegangspoort

Koen Gevaert

X

VK

Luk Steemans

Verontschuldigd

Jan Dekeyser

X

OCJ, SDR

Sonja Van Ossel

Departement WVG

Nele Van Nevel

X

Caroline Robberecht

Provinciale overheid

Ines De Schryver

X

Damien Kinds

Netwerk GGZ

Caroline Everaert

X

Lies Vandemaele

Pleegzorg

Hilde Dekiere

X

Dries Verdonck

Jeugdmagistratuur

Lucia Dreser

X

Frits Verhaeghe

Mensen in armoede
Mensen met een handicap

X

Hannelore Vandepitte X
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