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1. Goedkeuring en opvolging verslag IROJ 10 juni 2016
De voorzitter geeft een korte stand van zaken bij agendapunten die op 10 juni werden behandeld en
vandaag niet apart zijn geagendeerd:
• Signalen tekorten jeugdhulp
- Verschillende sectoren hebben hun input bezorgd, maar er ontbreek nog input uit bepaalde
sectoren.
- Op de vraag of de ouders en cliënten ook worden gevat in deze bevraging antwoordt de
Voorzitter bevestigend. Ook info vanuit die hoek is welkom.
- Tijdens het IROJ van 10 juni was beslist om een brief te sturen om eenzijdig positieve boodschap
die bij de presentatie van het jaarverslag Jeugdhulp 2015 was verspreid, aan te klagen.
In het Comité IROJ begin september was aangegeven dat deze brief nog niet was verstuurd.
De voorzieningen Bijzondere Jeugdhulp betreuren dit en dringen er op aan om deze brief alsnog
te versturen.
De voorzitter licht toe dat gezien de constructieve contacten met de leden van het ACO, het op
dat ogenblik beter leek om de brief niet te versturen.
Afspraak: De brief zal alsnog worden gestuurd.

Pagina 2 van 11

• Radicalisering
Na de toelichting vorige vergadering was gevraagd om de namen en contactgegevens van
referentiepersonen te bezorgen aan Nele Van Nevel. Hier is nauwelijks reactie op gekomen.
Afspraak: De voorzitter herhaalt de oproep en vraagt met aandrang om deze info op korte
termijn te bezorgen.
Het verslag van 10 juni wordt goedgekeurd.

2. Jeugdhulp 2.0. – Prioriteiten IROJ
De Voorzitter geeft aan dat er de voorbije maanden een aantal overlegmomenten hebben
plaatsgevonden tussen de IROJ-voorzitters en leden van het Aansturingscomité Jeugdhulp (ACO).
Het meest recente contact dateert van maandag 19 september ll.
- Binnen dit overleg was aangegeven dat er in het nieuw te vormen Raadgevend Comité, een IROJvoorzitter zou worden gemandateerd.
De Minister heeft dit mandaat echter geschrapt.
Namens de IROJ-voorzitters is een brief gestuurd naar de Minister waarin wordt aangedrongen op
dergelijk mandaat. Er is nog geen antwoord op deze brief.
De leden van het ACO betreuren de beslissing van de Minister.
- Er is een engagement om 4 maal per jaar een overleg te voorzien tussen de IROJ-voorzitters en
leden van het ACO.
Deze overleggen zijn constructief, er is open communicatie.
- De vraag naar ondersteuning van de IROJ’s is op 19 september opnieuw aan bod gekomen.
De ondersteuning van de IROJ’s zou moeten gebeuren via de personeelsleden die via de
Provincies zouden inkantelen. Er is geen duidelijkheid wanneer deze inkanteling zal gebeuren, de
voorlopige datum is 1 januari 2018.
Per 1 september zijn 6 medewerkers van het Departement WVG verschoven naar het Agentschap
Jongerenwelzijn, Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT). Nele Van Nevel is één van deze 6
medewerkers. Hulpcontinuïteit wordt hun hoofdopdracht.
In afwachting van de inkanteling van personeel vanuit de Provincie, kunnen zij verder blijven
instaan voor de ondersteuning van de IROJ’s.
De IROJ-voorzitters hebben opnieuw zeer sterk aangedrongen op continuïteit van de
ondersteuning van de IROJ’s. Zonder deze ondersteuning valt het IROJ stil.
- Er is verder gewerkt aan een Prioriteitenplan voor het vervolg van de legislatuur.
Dit plan is bijna klaar. De meeste prioriteiten die het IROJ West-Vlaanderen naar voor had
geschoven zijn overgenomen.
Van zodra de definitieve tekst beschikbaar is, zal deze worden doorgestuurd naar de IROJ-leden.
De voorzitter stelt vast dat men vanuit de sectorale administraties de aanpak van bepaalde
thema’s in het IROJ, vanuit het Vlaams niveau wil ondersteunen.
Dit is positief, maar dit zou ook een verhoging van de opdrachten voor het IROJ kunnen
meebrengen. Dit zullen we zelf moeten bewaken.

3. WINGG
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Cedric Cemseke, de Coördinator van WINGG geeft een stand van zaken.
- Op 1 september zijn de mobiele teams geoperationaliseerd.
In het kader van het Programma “crisiszorg” is er een integratie gebeurd met het crisismeldpunt
Integrale.
Een aanmelder moet geen afweging meer maken over de aard van de crisismelding, alle vragen
kunnen nu naar het crisismeldpunt Integrale, waar medewerkers van WINGG ondersteunend
aanwezigheid zijn. Zij kunnen op basis van de aanmeldingsvraag inschatten of een vraag moet
worden doorgestuurd naar GGZ, eventueel naar het mobiel crisisteam.
Het mobiel crisisteam (6,6 VTE) is beschikbaar voor interventies. Dit kan aan huis zijn, maar ook in
een voorziening.
Na een interventie volgt een bespreking in het crisisteam, waarbij de arts aanwezig is, en wordt
bekeken welke stappen verder nodig zijn.
Dit kan een crisisbegeleiding worden (max 4 weken). Het kan ook een vraag zijn naar residentiële
begeleiding.
Er zijn 9 bedden in het aanbod in West-Vlaanderen – verspreid over de 3 K-diensten.
De Coördinator van de Intersectorale Toegangspoort merkt op dat het hier niet gaat om plaatsen
verzekerd aanbod vanuit het netwerk. Er is ook instroom naar deze plaatsen via andere kanalen
mogelijk.
De Coördinator van WINGG geeft aan dat er wel de intentie is om het gros van de residentiële
crisisopnames via het crisismeldpunt te laten lopen. Dit zal een cultuurwijziging vergen bij de
artsen.
De Coördinator van het crisismeldpunt geeft aan dat het op dit moment nog wat zoeken is mbt
residentiele vragen, zowel op het gebeid van het inschatten van de vragen als op het gebied van
het doorverwijzen naar de K-diensten.
De Coördinator van WINGG benadrukt dat dit een leerproces is, men zit nog volop in de opstart.
Op de vraag wat het effect zou kunnen zijn op de werkvloer antwoordt de Coördinator van
WINGG dat hij verwacht dat het aantal casussen waarbij het crisismeldpunt aangeeft dat het
relevant aanbod ontbreekt, zou moeten dalen. Men ging er van uit dat dit voor een groot stuk de
GGZ-vragen waren die nu via interventie, begeleiding of residentiële opvang een antwoord zou
moeten krijgen.
De Coördinator van het crisismeldpunt geeft aan dat door de tekorten in de diverse sectoren, dit
cijfer vermoedelijk niet zal dalen.
Vanuit de jeugdmagistratuur wordt aangegeven dat men een nieuwe tendens vaststelt inzake
collocaties, waarbij de procedure van collocatie ten huize steeds frequenter wordt gebruikt.
Ouders dienen met een attest van de huisarts een verzoekschrift in, waarna de jeugdrechter, de
procureur en de griffier ter plaats moeten gaan om de situatie te bekijken.
De ouders starten de procedure omdat de situatie thuis niet meer haalbaar is, en een aanbod
elders niet beschikbaar is.
De Coördinator van WINGG geeft aan dat de medewerkers van WINGG eigenlijk eerst via het
mobiel crisisteam zouden moeten worden ingeschakeld door de huisarts, voor de procedure voor
een collocatie wordt gestart. WINGG is nog onvoldoende gekend bij de huisartsen.
Enkele leden vragen hoe men de werking van WINGG verder bekend zal maken op het terrein.
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De Coördinator van WINGG wijst op de nieuwsbrief die men zo breed mogelijk wil verspreiden.
Men rekent ook op de vertegenwoordigers van de sectoren om dit te doen.
Samen met de CLB’s wordt gewerkt aan de organisatie van een infomoment voor de CLBmedewerkers.
De bekendmaking naar de huisartsen wordt momenteel ook verder bekeken.
Een lid merkt op dat er dagelijks een veelheid van nieuwsbrieven passeert.
Een bundeling van alle info in één nieuwsbrief van Jeugdhulp zou handig zijn.
- Het mobiel team langdurige zorg is ook operationeel (6,5 VTE).
Dit team kent een doorstart en neemt begeleidingen mee die al liepen en nemen ook nog een
stuk wachtlijst mee.
De capaciteit wordt nog uitgebreid, maar dit betekent dat er momenteel nog geen antwoord kan
worden geboden op nieuwe vragen.
- Er zijn nog twee programma’s in voorbereiding: “consult en liaison” en “dubbeldiagnose”.
Men hoopt eind november de templates te kunnen indienen, om in januari 2017 te kunnen
starten (indien goedgekeurd).
Een lid heeft vragen bij de aanpak rond dubbeldiagnose. Is dit niet meer een aanpak gericht op
het labelen om daarna de hete aardappel naar elkaar door te schuiven, dan op het werken aan
problemen. Worden cliënten met een bijkomende sociale problematiek ook meegenomen ?
De Coördinator van WINGG benadrukt dat met dubbeldiagnose hier concreet wordt verwezen
naar de combinatie van verstandelijke beperking en psychiatrische problematieken.
Dit kadert eigenlijk binnen het zorgprogramma langdurige zorg.
In het kader van langdurige zorg zal er wel degelijk worden gekeken naar de jongeren met een
meervoudige complexe problematiek. De sociale component is geen tegenindicatie.
- Er zijn 2 vormen van case-management voorzien:
- één rond crisistrajecten (opstart in januari 2017)
- zorgoverleg WINGG (al opgestart). Het doel is om dossiers waarbij het zorgtraject is vastgelopen
op te volgen door een medewerker van WINGG. Een soort rode-draad-figuur.
- Een lid stelt de vraag of er op WINGG een beroep kan worden gedaan in functie van diagnostiek
voor jongeren die in de gemeenschapsinstellingen verblijven. Justitie is een slechte betaler
waardoor men moeilijk psychiaters vindt die willen instaan voor de diagnostiek.
Dit kan, maar enkel als diagnostiek niet mogelijk is binnen het regulier aanbod.
De voorzitter sluit de bespreking.
Afspraak: Sectoren die specifieke vragen hebben over de ondersteuning die via WINGG kan
worden geboden, bespreken dit rechtstreeks met de coördinator van WINGG.
Punten die relevant zijn voor andere sectoren kunnen worden teruggekoppeld op het IROJ.
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4. Netwerkdagen samenwerken in verontrusting
Nele Van Nevel geeft toelichting bij dit agendapunt.
Op niveau van elk netwerk wordt een netwerkdag georganiseerd om elkaar te informeren en
inspireren rond het aan de slag gaan met verontrusting.
- Een eerste onderdeel van het programma is een voorstelling, per sector, van de manier waarop
organisaties omgaan met verontrusting. Het perspectief van de cliënt zal ook worden ingebracht
via ervaringsdeskundigen.
De voorstelling zal telkens gebeuren aan de hand van een pecha kucha1.
Aan de sectoren was gevraagd om dit voor te bereiden.
Een aantal sectoren zijn met de voorbereiding gestart.
De vaststellingen binnen de Bijzondere Jeugdzorg zijn dat het zeer moeilijk is om op sectoraal vlak
tot een gemeenschappelijke visie te komen, omdat er met veel verschillende invalshoeken kan
worden gewerkt. Daarnaast zijn er verschillen tussen voorzieningen.
Pleegzorg West-Vlaanderen geeft aan dat zij zullen aansluiten bij de oefening van de bijzondere
jeugdzorg.
Ook de CAW’s zijn gestart, maar verder dan vragen komt men momentele nog niet.
Ook de CLB’s zijn gestart.
- Na de voorstelling vanuit de sectoren worden casussen besproken om de samenwerking te
testen.
- In het laatste stuk van de dag is bekijken wat men heeft geleerd.
Elke netwerkdag moet resulteren in een pamflet met verbetervoorstellen.
De verbetervoorstellen zullen eerst provinciaal worden bekeken binnen de werkgroep verontrusting,
uitgebreid met de voorzitters van de regionale netwerkgroepen.
Daar zal worden bekeken wat op provinciaal en wat op regionaal niveau kan worden besproken.
Dit zal worden teruggekoppeld naar het IROJ, om te resulteren in een actieplan verontrusting dat in
2017 zou worden uitgewerkt.
Afspraken:
- Elke sector bereidt de voorstelling via een pecha kucha voor.
- De uitnodiging zal in de week van 26 september worden verspreid via de IROJ-leden. Er wordt
opgeroepen om deze zo ruim mogelijk te verspreiden.

5. Regionale afstemming typemodules begeleiding
De voorzitter geeft het woord aan Tim Stroobants (Kind & Gezin) en Ruth Dufromont (DOV/CLB) die
enerzijds toelichting komen geven bij de conclusies van de Vlaamse intersectorale werkgroep die zich
heeft gebogen over de typemodules begeleiding en anderzijds toelichting geven bij de
afstemmingsopdrachten die hieruit volgen.

1

Een toelichting in 6 min 40 sec, waarbij 20 beelden worden gebruikt die elk gedurende 20 seconden
worden geprojecteerd.
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Tim Stroobants geeft toelichting bij de opdracht en de aanpak van de werkgroep.
De oefening die is gebeurd is een oefening op niveau van de administraties.
Bij deze oefening is gezocht naar het gemeenschappelijke en de differentiatie tussen de
typemodules.
Er werden vier gemeenschappelijk elementen benoemd, vijf differentiërende.
De 5 differentiërende 5 elementen zijn:
- de mate van motivatie van de cliënt,
- de aard van de problemen en noden van de cliënt,
- de ernst van de problemen en noden van de cliënt,
- de mate van vrijblijvendheid/vrijwilligheid van de begeleiding,
- de leeftijd van de cliënt.
Bespreking
- Een lid geeft aan dat er overlap is tussen deze dimensies. Biedt elke dimensies voldoende
meerwaarde ten opzichte van de andere dimensies, levert elke dimensie voldoende differentiatie
? Het werken met deze 5 dimensies geeft een complex geheel.
Tim Stroobants bevestigt dat er overlap is tussen bepaalde dimensies, maar de dimensies vallen
niet helemaal samen. Daarom heeft de werkgroep er voor gekozen om de 5 dimensies te
behouden.
- Een lid mist als aanmelder het doel van de begeleiding in deze oefening. Wat is de sterkte van een
organisatie, waarvoor kan je bij een bepaalde dienst terecht. Dit komt niet tot uiting.
Aanvullend wordt de vraag gesteld in hoeverre de indeling die men nu heeft bekomen dwingend
of vrijblijvend is voor de organisaties.
Tim Stroobants antwoordt dat de oefening een richtinggevend kader biedt, geen beperkend
kader. Het is een kader om het gesprek aan te gaan.
Het is de bedoeling in een volgende stap het reële regionaal begeleidingsaanbod in kaart te
brengen aan de hand van een sjabloon.
Er is een modeltraject opgesteld als voorstel van plan van aanpak.
Dit stappen binnen dit modeltraject worden toegelicht.
Bespreking
- Een lid stelt vast dat er in het traject geen ruimte is voor de inbreng van de aanmelders. Het is een
verhaal volledig met de aanbieders. Het risico bestaat dat het ook een volledig aanbodgestuurde
oefening wordt.
Ruth Dufromont merkt op dat de CLB’s naast aanbieder ook aanmelder zijn. Zij kunnen in het
afstemmingsproces ook als aanmelder tussenkomen.
Tim Stroobants vult aan dat er binnen het IROJ afspraken kunnen worden gemaakt om ook de
andere aanmelders te betrekken.
Hij benadrukt dat het benoemen van de sterktes een eerste fase is. In het vervolg van de
werkgroep, het toeleiding naar RTH, zullen we de aanmelders zeer hard nodig hebben
Hogervermeld lid merkt op dat er naast de CLB’s er nog andere aanmelders zijn. Ook de cliënt zelf
wordt buiten de oefening gehouden.
- Een lid mist in deze oefening de profilering op basis van expertise.
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Tim Stroobants benadrukt dat de expertise op regionaal niveau kan worden toegevoegd, dit kan
niet op Vlaams niveau.
- Een lid merkt op dat een jeugdrechter geen modules oplegt, maar maatregelen. De modules zijn
niet bruikbaar.
Tim Stroobants heeft hier begrip voor. Het is heel moeilijk om dit te vertalen naar cliënten en
mensen buiten de sector.
Met deze oefening gaat men terug naar de basis: aan elkaar uitleggen wat men doet.
De voorzitter sluit de bespreking van dit agendapunt.
Afspraak: Dit agendapunt wordt hernomen tijdens het IROJ van 28 oktober.
Tijdens dat overleg zal worden bekeken hoe het IROJ deze opdracht kan aanpakken.

6. Advisering uitbreidingsbeleid 2017 Jongerenwelzijn / RTH –
VAPH-voorzieningen
Begin juli is vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn een rondzendbrief verstuurd in verband met het
uitbreidingsbeleid 2017.
In dezelfde periode is vanuit het VAPH een omzendbrief verstuurd omtrent rechtstreeks
toegankelijke hulp (RTH).
Sonja Van Ossel geeft kort toelichting bij het uitbreidingsbeleid 2017 binnen het Agentschap
Jongerenwelzijn.
Er wordt een uitbreiding voorzien van de modules positieve heroriëntering, met 90 modules voor
heel Vlaanderen, 12 voor West-Vlaanderen. Per provincie worden 9 modules voorbehouden voor de
CLB’s als zij hiertoe een initiatief nemen. In West-Vlaanderen zouden bijgevolg 9 van de 12 modules
worden voorzien voor de CLB’s en resten er 3 modules waar de rest op kan intekenen.
Positieve heroriëntering is bedoeld om verdere instap in de hulpverlening te vermijden. De nadruk
ligt op het terug op gang brengen of verbeteren van de communicatie in het cliëntsysteem. Het gaat
om een aparte vorm van contextbegeleiding met een heel eigen methodiek.
De twee andere uitbreidingen hebben te maken met de gemeenschapsinstellingen.
- Enerzijds via 6 extra specifieke modules contextbegeleiding voor jongeren die reeds in de GI
zitten. Deze begeleiding is gekoppeld aan andere ondersteuning (ofwel in de
gemeenschapsinstellingen ofwel in het private aanbod).
- Op termijn wil men het aanbod voor jongeren in een verontrustende situatie (VOS) volledig
buiten de gemeenschapsinstellingen organiseren. Voor een deel van deze jongeren is ook
gesloten opvang noodzakelijk. Via het uitbreidingsbeleid wordt voorzien om op Vlaams niveau 15
bestaande plaatse om te bouwen naar gesloten opvang.
De voorzitter geeft aan dat de ingediende dossiers in het kader van de rondzendbrief van
Jongerenwelzijn, recent zijn bezorgd. Deze info is nog niet verder verspreid naar de IROJ-leden.
De voorzitter merkt op dat er verschillende interpretaties bestaan over bepaalde elementen in de
rondzendbrief oa omtrent het gesloten of besloten karakter van de modules. Dit zal ook in het advies
van het IROJ worden vermeld.
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De voorzitter schetst de inhoud van de omzendbrief van het VAPH omtrent rechtstreeks
toegankelijke hulp (RTH) betreft:
- de omzendbrief voorziet de mogelijkheid om enerzijds personeelspunten rechtstreeks
toegankelijke hulp door te geven aan een andere voorziening.
- de omzendbrief voorziet anderzijds de mogelijkheid om capaciteit niet-rechtstreeks toegankelijke
hulp (nRTH) om te zetten naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit kan voor max 5% van de
capaciteit (nRTH), tenzij het IROJ een afwijking hierop goedkeurt.
De omzendbrief vanuit het VAPH was niet bezorgd aan de IROJ-voorzitters. Hier is op 19 september
op gereageerd. Het VAPH heeft aangekondigd dat er een bijkomende omzendbrief zou worden
bezorgd. Deze werd pas in de loop van de voormiddag bezorgd. Deze omzendbrief verschuift de
indiendatum naar 25 november. Aanvragen uit West-Vlaanderen moeten uiterlijk op 17 oktober
worden bezorgd aan de voorzitter en de regionale medewerker van het IROJ.
Er is nog geen duidelijkheid over het uitbreidingsbeleid 2017 voor het VAPH. Binnen dit
uitbreidingsbeleid zou een uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp worden voorzien.
De Coördinator van de Intersectorale Toegangspoort wijst er op dat in de oorspronkelijke
omzendbrief van het VAPH was voorzien dat er vooraf afstemming nodig was met de Toegangspoort,
vóór de aanvraag zou worden geadviseerd door het IROJ. Tot op heden is er nog geen enkele vraag
gesteld.
Nele Van Nevel merkt op dat tijdens het overleg op 19 september vanuit het VAPH was aangegeven
dat overleg en afstemming met de Toegangspoort niet noodzakelijk is, wel communicatie.
De voorzitter verwijst naar de eerder gemaakte afspraak : de Werkgroep Advisering heeft de
opdracht om een definitief sjabloon omtrent de advisering door het IROJ uit te werken. In de
tussentijd zullen nieuwe adviseringsvragen worden besproken in deze werkgroep, die voorstellen tot
advies uitwerkt.
De stuurgroep bevestigt deze afspraak.
De voorzitter geeft aan dat de omzendbrieven op 15 september zijn besproken in de werkgroep
advisering.
Alle aanvragen zullen in de werkgroep Advisering van 20 oktober zullen worden besproken.
De vraag is op basis van welke criteria de aanvragen moeten worden geëvalueerd.
Daar is geen duidelijk antwoord op gevonden tijdens het overleg van 15 september.
Met betrekking tot de beoordeling van de aanvragen wijst een lid op de criteria die in de
rondzendbrief van Jongerenwelzijn worden opgesomd.
Het advies van het IROJ is een apart criterium. In de werkgroep advisering werd de vraag gesteld om
zich te beperken tot de criteria die betrekking hebben op de elementen die tot het IROJ behoren. Dit
zijn niet de criteria die in de omzendbrief staan.
Een tweede discussiepunt was de vraag of zaken die niet regionaal zijn, een advies moeten krijgen.
Dit zijn 2 belangrijke overwegingen.
Vanuit de jeugdmagistratuur wordt opgemerkt dat de elementen mbt de gemeenschapsinstellingen
zich binnen het gerechtelijk luik bevinden.
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In de nota’s wordt nergens gesproken over rechtswaarborgen voor jongeren. VOS (verontrustende
situatie) en MOF (misdaad omschreven feiten) worden nog steeds op één hoop gegooid. Als de feiten
in het kader van een MOF niet zijn bewezen kan men moeilijk een traject doorlopen.
Er is in het kader van MOF geen juridische basis om met contextbegeleiding aan te bieden.
De discussie over de verschuiving van VOS naar de private voorzieningen is nog niet afgerond.
Hoe kan je adviseren als de juridische basis ontbreekt ?
De voorzitter wijst op de adviserende opdracht die het IROJ heeft.
Hij wil de bezorgdheden vanuit de jeugdmagistratuur hierin meenemen. Hij roept de leden op om
inhoudelijke bezorgdheden te bezorgen aan Nele Van Nevel zodat ze mee in het advies kunnen
worden verwerkt.
Afspraken:
- De Werkgroep Advisering bereidt een voorstel van advies voor.
Dit advies zal op 28 oktober worden besproken in de stuurgroep IROJ.
- Alle inhoudelijke bemerkingen van IROJ-leden bij de omzendbrieven worden bezorgd aan Nele
Van Nevel. Deze input zal worden gebruikt binnen de Werkgroep Advisering om tot een
voorstel van advies te komen.
- De ingediende aanvragen worden bezorgd aan de leden van de Werkgroep Advisering, niet aan
de voltallige stuurgroep IROJ.
- Personen die betrokken zijn bij een aanvraag nemen niet deel aan de bespreking in de
werkgroep mbt de aanvragen uit hun sector. Aangezien één van de vertegenwoordigers van de
voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg in de werkgroep betrokken is, wordt aan deze sector
gevraagd om een plaatsvervanger aan te duiden.

7. Stand van zaken conceptnota “Samen tegen schooluitval”
Sofie Viaene geeft toelichting bij dit agendapunt.
De conceptnota is in 2015 uitvoerig besproken in de stuurgroep van het IROJ.
De conceptnota voorziet een beleidsdomeinoverstijgende aanpak vanuit onderwijs, welzijn en werk
rond de problematiek van ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen.
De aanpak is gestoeld op 4 pijlers: monitoring, coördinatie, preventie, interventie- en
compenserende programma’s.
De netwerken leerrecht passen in de coördinerende pijler. Er was een oproep naar de CLB’s om per
provincie een coördinator aan te stellen voor deze netwerken.
In West-Vlaanderen is Annick Steyt aangesteld als coördinator, vanaf 1 september.
Op 26 september is een overleg op Vlaams niveau gepland met de alle coördinatoren.
De netwerken leerrecht werken provinciaal maar zullen linken leggen met de initiatieven en
netwerken die de voorbije jaren regionaal /lokaal zijn uitgebouwd en deze te coördineren en bij te
sturen.
Er wordt voorgesteld om de link met het IROJ en specifieke rol van het IROJ binnen de netwerken
leerrecht tegen een volgende vergadering in kaart te brengen.
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8. Varia
• Goedkeuring Mozaïekdecreet
Nele Van Nevel deelt mee dat de Vlaamse Regering in juli het Mozaïekdecreet heeft goedgekeurd.
Dit decreet brengt wijzigingen aan in andere decreten, onder meer aan het Decreet Integrale
Jeugdhulp.
Door de wijziging kan informatie worden gedeeld tussen jeugdhulpaanbieders en parket en sociale
diensten in het kader van verontrusting. De informatie die mag worden gedeeld is beperkt.
Tot op heden is hier nog niet veel informatie over verspreid.
Vanuit het Vlaams niveau:
- wordt communicatie voorbereid die gepaard zal gaan met uitleg voor de hulpverlener over welke
informatie kan worden gedeeld en welke informatie niet.
- wordt een modelsjabloon ontwikkeld om in heel Vlaanderen op dezelfde wijze de info te delen.
- wordt nagedacht over het opzetten van een vormingstraject voor de hulpverleners.
In een aantal sectoren is er reeds gecommuniceerd over deze wijziging, in andere sectoren nog niet.
Van de kant van de cliënten wordt gevraagd om dit punt meer onder de aandacht te brengen en ook
uitgebreider te bespreken in het IROJ. Er is op het terrein complete verwarring en een ernstig risico
dat veel meer informatie wordt gedeeld dan mag.
Ook enkele andere leden dringen aan op een spoedige bespreking op het IROJ.
De voorzitter stelt voor om te informeren over de concrete acties die op Vlaams niveau zullen
worden genomen en de stand van zaken terug te koppelen.
Namens de cliënten wordt aangedrongen om ook een inhoudelijke toelichting te voorzien, ook over
de repercussies.
Ook op federaal niveau zijn er wijzigingen op komst.
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Effectieve leden

Plaatsvervangende

Vertegenwoordiger van …

Naam

Naam

Voorzitter

Pascal Van Parys

Minderjarigen

Sara Vervacke

Aanwezig

leden

/

Ouders

Joost Bonte

Aanwezig

Pascale Cockhuyt

Etnisch-cult minderheden

Yasmien Ousta

Aanwezig

Nadia El Khaddouri

CLB

Hilde Verplancke

Aanwezig

Cathérine Ryckeboer

CLB

Sofie Viaene

Aanwezig

Lien Van Maele

CGG

Frank Schillewaert

CGG

Michèle Pecqueux

Kind & Gezin

Ingrid Bombay

Kind & Gezin

Evelyn Huys

VAPH

Marjan Tyberghien

VAPH

Evy Degeytere

Verontschuldigd

Hendrik Calu

Bijzondere Jeugdbijstand

Bernard Velghe

Aanwezig

Filip Debaets

Bijzondere Jeugdbijstand

Wilfried Haverals

Aanwezig

Paul Verbiest

CAW

Pascal Heytens

CAW

Piet Baes

Toegangspoort

Koen Gevaert

Aanwezig

Joeri Isenborghs

VK

Luk Steemans

Aanwezig

Jan De Keyser

OCJ, SDR

Sonja Van Ossel

Aanwezig

Hannelore Vandepitte

Departement WVG

Nele Van Nevel

Aanwezig

Caroline Robberecht

Provinciale overheid

Stijn Hermans

Aanwezig

Damien Kinds

GGZ Kinder- en jeugdpsychiatrie

Cedric Kemseke

Aanwezig

Caroline Everaert

Pleegzorg

Hilde Dekiere

Jeugdmagistratuur

Lucia Dreser

Centra Ambulante Revalidatie

Luc Ghyselinck

Verontschuldigd

Netwerk JH Brugge-Oostende

Eveline Popelier

Aanwezig

Netwerk JH Kort-Roes-Tielt

Caroline Schaek

Netwerk JH Westhoek

Hans Flamey

Aanwezig

Netwerk Crisisjeugdhulp

Sabine Lauwers

Aanwezig

Mensen in armoede
Mensen met een handicap

Netwerk Ouders / minderjarig

Hilde Vandewoestyne
Verontschuldigd

Pascale Sibiet

Verontschuldigd

Dieter Rigole

Nele Vandenbrande
Aanwezig

Verontschuldigd
Aanwezig

Aanwezig
Verontschuldigd

Benjamin Schatteman

Els Willems
Caroline Schaek

Andy Rullens
Aanwezig

Aanwezig

Veronique Guyonnaud
Siska Cauwe
Dieter Rigole
Hans Vandenbroucke

Aanwezig

