ORGANOGRAM
INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN
Managementcomité Integrale Jeugdhulp (MC)
De uitvoering van de doelstellingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp (art. 8) wordt aangestuurd door
het Managementcomité Integrale Jeugdhulp. In het Managementcomité IJH zetelen de leidinggevende
ambtenaren van de sectoren gevat door het decreet Integrale Jeugdhulp.
Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ)
Het IROJ is het overkoepelend orgaan van de jeugdhulpaanbieders1 in de regio West-Vlaanderen.
Elke sector Integrale Jeugdhulp is hierin vertegenwoordigd, daarnaast is er ook een deelname van de
kinder-en jeugdpsychiatrie, pleegzorg en de magistratuur. De stem van de cliënt wordt verwoord via
een cliëntvertegenwoordiging. Het IROJ wijst zijn voorzitter aan die een mandaat heeft voor een
periode van drie jaar. De voorzitter van het IROJ wordt in zijn taak bijgestaan door een Comité IROJ.
Het IROJ heeft als opdracht om de doelstellingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp (art. 8) aan te
sturen op niveau van de regio West-Vlaanderen. Dit doet ze door overleg en samenwerking te
organiseren tussen de jeugdhulpaanbieders. Hiervoor richt ze netwerken op. Het IROJ voorziet
tevens in de mogelijkheid om tijdelijke werkgroepen in het leven te roepen. Alle werkzaamheden
vallen binnen het kader dat het IROJ uittekent in haar driejaarlijks actieplan.
Netwerken jeugdhulp
Om haar doelstellingen gebiedsgericht te realiseren werkt het IROJ met drie netwerken jeugdhulp
(Brugge-Oostende, Kortrijk-Roeselare-Tielt, Westhoek). Alle jeugdhulpaanbieders die binnen dit
gebied vallen, maken automatisch deel uit van dit netwerk.
Het concretiseren van de doelstellingen op maat van het netwerk gebeurt door een netwerkgroep. De
netwerkgroep bestaat minimaal uit een vertegenwoordiging van alle jeugdhulpaanbieders die tot dit
netwerk behoren, waar relevant beslist de netwerkgroep om bijkomende actoren uit te nodigen.
Naast het concretiseren van de opdrachten uit het IROJ hebben de netwerkgroepen een belangrijke
signaalfunctie. De wisselwerking tussen het IROJ en de netwerken krijgt gestalte via een
vertegenwoordiging uit de drie netwerken jeugdhulp in het IROJ.
Netwerk crisisjeugdhulp
Het netwerk crisisjeugdhulp werkt op niveau van de regio West-Vlaanderen en heeft als doel om in
een subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening te voorzien (doelstelling 5, art. 8 decreet IJH). Alle
jeugdhulpaanbieders die crisisjeugdhulp aanbieden maken automatisch deel uit van dit netwerk. Ook
het netwerk crisisjeugdhulp werkt met een netwerkgroep die de doelstelling concreet maakt op maat
van het netwerk. Naast een vertegenwoordiging van de jeugdhulpaanbieders die crisisjeugdhulp
aanbieden wordt de netwerkgroep aangevuld met een vertegenwoordiging van de aanmelders. Waar
relevant beslist de netwerkgroep om bijkomende actoren uit te nodigen. Ook voor de netwerkgroep
crisisjeugdhulp is de signaalfunctie naar het IROJ een belangrijke opdracht en krijgt de wisselwerking
concreet vorm door de deelname van een vertegenwoordiging uit de netwerkgroep crisisjeugdhulp
aan het IROJ.

1

Met jeugdhulpaanbieders worden de voorzieningen bedoeld die binnen het toepassingsgebied van het decreet Integrale
Jeugdhulp vallen. Van deze jeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat zij hun medewerking verlenen aan de uitvoering van
de opdrachten beslist door het IROJ (art. 65, lid 3, decreet Integrale Jeugdhulp).
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Netwerk ouders en minderjarigen in de jeugdhulp
Om te komen tot de realisatie van gebruikersparticipatie op elk niveau zijn de
cliëntvertegenwoordigers de bevoorrechte partners voor de inbreng van het cliëntperspectief. Ze
nemen deel aan het IROJ en worden voor het uitoefenen van deze taak ondersteund door een
netwerkgroep ouders en minderjarigen. Naast de ondersteuning van de cliëntvertegenwoordigers kan
deze netwerkgroep ook inhoudelijk thema’s uitwerken en adviezen formuleren t.a.v. het IROJ en de
netwerkgroepen jeugd- en crisishulp. Hiervoor bouwt de netwerkgroep een netwerk van ouders en
minderjarigen in de jeugdhulp uit.
Werkgroepen
Zowel op niveau van het IROJ als op niveau van de netwerkgroepen kunnen tijdelijke, thematische
werkgroepen worden gevormd met een duidelijk afgebakende opdracht. De overlegstructuur die de
werkgroep opstart bepaalt de opdracht, samenstelling en termijn.
Verhouding tot andere overlegstructuren m.b.t. jeugdhulp
Jeugdhulpaanbieders maken deel uit van de structuren van het IROJ maar ook van andere sectorale
en intersectorale overlegfora die betrekking hebben op jeugdhulp. Daarom is een goede afstemming
met deze fora essentieel. Het realiseren van deze afstemming behoort tot de verantwoordelijkheid
van elke jeugdhulpaanbieder en wordt meegenomen als expliciete opdracht van de leden van het
IROJ en de netwerkgroepen.

Netwerk crisisjeugdhulp

www.vlaanderen.be/jeugdhulp
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ORGANOGRAM IROJ WVL - BIJLAGE
Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp
• Structuur:
o IROJ
o Comité IROJ
o Mogelijkheid tot oprichten van tijdelijke werkgroepen
• Doelstelling:
o Aansturen van de doelstellingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp in de regio WestVlaanderen (art. 8)
• Opdrachten:
o IROJ:
 Monitoren van het jeugdhulplandschap in de regio West-Vlaanderen.
Monitoren betekent het realiseren van de beleidscyclus: inventariseren,
analyseren, remediëren, beleidsaanbevelingen formuleren en verbeteracties
uitvoeren.
 Het IROJ maakt een driejaarlijs actieplan op dat wordt goedgekeurd door het
Managementcomité.
o Comité IROJ:
 Ondersteunen van de voorzitter IROJ en voorbereiden IROJ-vergadering
• Leden:
o Comité IROJ:
 Voorzitter IROJ
 Provinciale overheid
 Departement WVG
 Max. 3 andere leden IROJ
 Engagement min. 1 jaar
o IROJ:
 Zie huishoudelijk reglement IROJ
• Voorzitter: het IROJ wijst zijn voorzitter aan met een mandaat voor een periode van drie jaar
• Secretariaat en ondersteuning:
o Comité IROJ: Provincie W-Vl – Departement WVG
o IROJ: Provincie W-Vl – Departement WVG
• Varia:
o Huishoudelijk reglement IROJ
Netwerken jeugdhulp
• Structuur:
o 3 netwerken jeugdhulp:
 Netwerk jeugdhulp Brugge-Oostende
 Netwerk jeugdhulp Kortrijk-Roeselare-Tielt
 Netwerk jeugdhulp Westhoek
o Per netwerk is er een netwerkgroep jeugdhulp:
 Netwerkgroep jeugdhulp Brugge-Oostende
 Netwerkgroep jeugdhulp Kortrijk-Roeselare-Tielt
 Netwerkgroep jeugdhulp Westhoek
o Mogelijkheid tot oprichten van tijdelijke werkgroepen
• Doelstelling:
o Gebiedsgerichte realisatie van de doelstellingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp
(art. 8 decreet Integrale Jeugdhulp)
• Opdrachten:
o Opdrachten uitvoeren van het IROJ
 Het IROJ bepaalt het kader
 Het concretiseren van opdrachten gebeurt door de netwerkgroep en kan
verschillend zijn per netwerk
o Signaalfunctie naar het IROJ
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• Leden:
o Netwerk Jeugdhulp:
 Alle jeugdhulpaanbieders die behoren tot het gebied van het netwerk maken
automatisch deel uit van het netwerk jeugdhulp.
 Het netwerk kan uitgebreid worden met jeugdhulpaanbieders buiten Integrale
Jeugdhulp.
o De Netwerkgroep Jeugdhulp:
 Vaste groep
 Min. 1 vertegenwoordiger/ voortrekker van de sectoren van de
jeugdhulpaanbieders binnen IJH (CAW, K&G, CLB, BJB, VAPH, CGG) + 1
plaatsvervanger per sector
 Bij voorkeur ook cliëntvertegenwoordigers
 Waar relevant kan de netwerkgroep bijkomende actoren uitnodigen
 NWG bepaalt max. aantal leden
• Voorzitter: de netwerkgroep wijst zijn voorzitter aan
• Secretariaat en ondersteuning: nader te bepalen
• Link met IROJ:
o Vaste vertegenwoordiger van de netwerkgroep jeugdhulp zetelt in het IROJ (zonder
stemrecht). Dit kan in hoofde van een effectief lid van het IROJ.
o Belang van wisselwerking tussen IROJ en netwerken i.f.v. realiseren opdrachten
• Varia:
o Huishoudelijk reglement per netwerkgroep, uitgewerkt binnen het kader dat het IROJ
hiervoor aanreikt
Netwerk crisisjeugdhulp
• Structuur:
o Netwerk crisisjeugdhulp
o Netwerkgroep crisisjeugdhulp
o Mogelijkheid tot oprichten van tijdelijke werkgroepen (o.a. in functie van ad hoc
casusoverleg)
• Doelstelling:
o Voorzien in een subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening (art. 8, 5°, decreet Integrale
Jeugdhulp)
• Opdrachten:
o Het realiseren van een hulpprogramma crisisjeugdhulpverlening op niveau van de
regio West-Vlaanderen
 Het IROJ bepaalt het kader (draaiboek)
 Het concretiseren van deze opdracht gebeurt door de netwerkgroep
o Signaalfunctie t.a.v. het IROJ m.b.t. crisisjeugdhulp
• Leden:
o Netwerk crisisjeugdhulp:
 Alle jeugdhulpaanbieders die crisisjeugdhulpverlening aanbieden maken
automatisch deel uit van het netwerk crisisjeugdhulp
 Dit kan uitgebreid worden met:
• Jeugdhulpaanbieders en andere hulp-of dienstverleners die beroep
doen op het netwerk crisisjeugdhulp (aanmelders)
• Jeugdhulpaanbieders crisisjeugdhulpverlening buiten Integrale
Jeugdhulp
o Netwerkgroep: nader te bepalen
• Voorzitter: de netwerkgroep crisisjeugdhulp wijst zijn voorzitter aan
• Secretariaat en ondersteuning: nader te bepalen
• Link met IROJ:
o Vaste vertegenwoordiger van de netwerkgroep crisisjeugdhulp zetelt in het IROJ
(zonder stemrecht). Dit kan in hoofde van een effectief lid van het IROJ.
o Belang van wisselwerking tussen IROJ en netwerk i.f.v. realiseren opdrachten
• Varia:
o Het hulpprogramma crisisjeugdhulpverlening moet erkend worden door het
Managementcomité. Om erkend te kunnen worden moet het hulpprogramma
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opgenomen zijn in een samenwerkingsprotocol dat ondertekend is door de betrokken
jeugdhulpaanbieders en dat goedgekeurd is door het Managementcomité, na advies
van het IROJ (art. 73, lid 1 decreet Integrale Jeugdhulp)
Netwerk ouders en minderjarigen in de jeugdhulp
• Structuur
o Netwerk ouders en minderjarigen in de jeugdhulp
o Netwerkgroep ouders en minderjarigen
o Mogelijkheid tot oprichten van tijdelijke werkgroepen
• Doelstelling:
o De stem van ouders en minderjarigen in de jeugdhulp, in al hun diversiteit, in beeld
brengen en inbrengen in het (regionale en lokale) beleid
o Fungeren als breder platform, bredere achterban voor cliëntvertegenwoordigers
• Opdrachten:
o De netwerkgroep ondersteunt de cliëntvertegenwoordigers in het IROJ door samen
agenda en eigen inbreng voor te bereiden
o De netwerkgroep bouwt een netwerk van (organisaties van) ouders en minderjarigen
uit met het oog op
 Het opvangen van signalen van ouders/minderjarigen
 Het formuleren van adviezen en het ontwikkelen van eigen initiatieven
 Op vraag becommentariëren, adviseren van acties IROJ, netwerken, …
• Leden:
o Cliëntvertegenwoordigers die deelnemen aan IROJ (vertegenwoordigers van ouders,
minderjarigen, etnisch-culturele minderheden, personen met een handicap, mensen in
armoede)
o (Vertegenwoordigers van organisaties van) ouders en minderjarigen
o Belangenbehartigers van ouders, minderjarigen en bijzondere doelgroepen
• Voorzitter: de netwerkgroep wijst zijn voorzitter aan
• Secretariaat en ondersteuning: Departement WVG
• Link met IROJ:
o Vaste vertegenwoordiger van de netwerkgroep ouders en minderjarigen zetelt in het
IROJ (zonder stemrecht). Dit kan in hoofde van een effectief lid van het IROJ.
o
o

De cliëntvertegenwoordigers die in het IROJ zetelen, nemen deel aan de netwerkgroep
ouders en minderjarigen
De agenda en verslag van het IROJ worden bezorgd aan de ondersteuner van de
netwerkgroep ouders en minderjarigen

• Varia:
Werkgroepen
• Structuur:
o Tijdelijk
• Doelstelling:
o Realiseren van een opdracht van een overlegstructuur
• Opdrachten:
o De opdracht en termijn wordt bepaald door de overlegstructuur die de WG opstart
• Leden:
o De samenstelling gebeurt i.f.v. de opdracht

Verhouding tot andere overlegstructuren m.b.t. jeugdhulp
Jeugdhulpaanbieders maken deel uit van de structuren van het IROJ maar ook van andere sectorale
en intersectorale overlegfora die betrekking hebben op jeugdhulp. Daarom is een goede afstemming
met deze fora essentieel. Het realiseren van deze afstemming behoort tot de verantwoordelijkheid
van elke jeugdhulpaanbieder en wordt meegenomen als expliciete opdracht van de leden van het
IROJ en de netwerkgroepen.
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