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Inleiding
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen.
• De agenda is gewijzigd, een aangepaste agenda wordt rondgedeeld.
• De voorzitter verwelkomt Christophe Derudder, die door het VGPH (Vlaams Gebruikersplatform
voor Personen met een Handicap) is aangeduid als effectief lid van het IROJ, als
vertegenwoordiger van mensen met een handicap. Sabine Dendooven is aangeduid als
plaatsvervanger.
Zij zullen bij het overleg worden bijgestaan door een ondersteuner van het VGPH, vandaag door
Jan Brocatus, coördinator van het VGPH.
• De voorzitter bedankt Wilfried Haverals voor zijn jarenlange inzet binnen het IROJ. Hij neemt
vandaag voor de laatste maal deel.
Annelies Delaere (De Witte Berken) volgt Wilfried op.
• De voorstelling van de Huizen van het Kind, wordt verschoven naar een volgende vergadering
omwille van ziekte van één van de sprekers. Doelstelling is een toelichting te geven bij de uitrol
van de Huizen van het Kind in West-Vlaanderen en het debat aan te gaan over de afstemming met
de jeugdhulp (zie ook Jeugdhulp 2.0).

1. Goedkeuring en opvolging verslag IROJ 23 september 2016
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De voorzitter geeft een korte stand van zaken bij agendapunten die op 23 september werden
behandeld en vandaag niet apart zijn geagendeerd:
• Aanpak advisering uitbreidingsbeleid 2017 VAPH – Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
De definitieve omzendbrief van het VAPH omtrent het uitbreidingsbeleid 2017 Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp zou klaar zijn, maar is nog niet bezorgd.
Er is al wel zicht op de timing.
De adviezen van de IROJ’s worden verwacht tegen uiterlijk 31 januari 2017. De bijkomende
erkenningen zullen ingaan vanaf 1 maart 2017.
Indien het IROJ de uitbreiding kan adviseren voor 26 november, kunnen de bijkomende
erkenningen reeds ingaan op 1 januari 2017.
Vanuit de VAPH-voorzieningen wordt aangedrongen op een snelle opstart van de extra
begeleidingen. Er is nood aan extra begeleidingen en de uitbreiding kan ook snel worden
gerealiseerd. Er moet worden vermeden dat beschikbare middelen tijdelijk onbenut worden
gelaten.
Binnen de sector zal op korte termijn worden samengezeten om een sectoraal voorstel uit te
werken.
De voorzitter geeft aan dat de volgende vergadering van het IROJ is voorzien op 16 december.
De data van de IROJ’s zijn bekend bij de overheid. Opnieuw zet de overheid de IROJ’s onder druk.
Een lid geeft aan dat een kwaliteitsvolle advisering essentieel is. Als een kwaliteitsvolle advisering
realiseerbaar is binnen het korte tijdspad, moet dit worden overwogen.
Besluit:
Om een snelle activering van de beschikbare middelen te kunnen realiseren wordt afgesproken
dat:
- de aanvragen van de individuele voorzieningen en desgevallend het sectoraal voorstel zullen
worden besproken in de Werkgroep Advisering, op donderdag 17 november. De werkgroep
formuleert een ontwerp van advies.
- het IROJ tijdens een extra vergadering op donderdag 24 november om 16u een definitief
advies zal formuleren.
Aan de overheid zal het signaal worden gegeven dat de overheid door haar krappe deadlines de
adviesfunctie die ze zelf heeft gecreëerd telkenmale onder druk zet.
• Signalen tekorten jeugdhulp
- De ontwerpbrief die na het IROJ van 10 juni was opgesteld naar aanleiding van de berichtgeving
rond het Jaarverslag Jeugdhulp 2015, is verstuurd.
- Verschillende sectoren hebben hun input omtrent de tekorten in de jeugdhulp bezorgd. Deze
info moet nog verder worden verwerkt.
• Radicalisering
Er was afgesproken om de namen en contactgegevens van referentiepersonen te bezorgen aan
Nele Van Nevel. Hier is geen reactie op gekomen.
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Afspraak:
De voorzitter herhaalt nogmaals de oproep en vraagt met aandrang om deze info op korte
termijn te bezorgen aan Nele Van Nevel.
• Netwerkdagen samenwerken in verontrusting
Nele Van Nevel geeft kort een stand van zaken.
- Er zijn al heel wat inschrijvingen, maar er is nog ruimte om in te schrijven.
Er wordt gevraagd om de uitnodiging nogmaals te verspreiden.
- De inschrijvingen komen vanuit de verschillende sectoren, maar er is voorlopig weinig interesse
vanuit de CGG’s. Hierover zal nog contact worden genomen met de gemandateerden.
- De meeste sectoren hebben een voorstelling (pecha kucha) bezorgd. Er is nog geen voorstelling
van de CGG’s en (desgewenst) de CKG’s.
Op 5 december wordt een evaluatie- en opvolgoverleg georganiseerde rond de
verbetervoorstellen, in functie van de opmaak van een actieplan.
Dit zal worden teruggekoppeld op het IROJ van 16 december.
• Aanvullingen op het verslag van 23 september 2016.
- Bij de bespreking van WINGG werd verwezen naar de beschikbaarheid van 9 bedden in het
aanbod crisisopvang. Dit aanbod is gespreid over de K-diensten en Kompas.
- Hendrik Calu was aanwezig.
Het verslag van 23 september wordt goedgekeurd.

2. Jeugdhulp 2.0 – Regioplan Jeugdhulp 2016 – 2019
Het Regioplan Jeugdhulp 2016 - 2019 is goedgekeurd door het Aansturingscomité Jeugdhulp.
Dit plan is tot stand gekomen in overleg met de IROJ-voorzitters en legt de doelstellingen vast voor
de periode tot en met 2019.
De sectorale administraties zouden mee instaan voor de opvolging en ondersteuning van de acties in
het regioplan.
Afspraak:
Deze nota wordt opnieuw geagendeerd op het IROJ.
Sectorale input op deze nota is welkom.

3. Mozaïekdecreet
Tijdens het IROJ van 23 september werd kort stil gestaan bij dit agendapunt.
Ondertussen zijn er sectorale omzendbrieven bezorgd over de toepassing.
Tijdens de bespreking op 23 september werd door een aantal leden aangedrongen op een
uitgebreidere bespreking binnen het IROJ.
De voorzitter informeert of deze nood er nog steeds is na de richtlijnen die zijn verspreid en wat de
finaliteit van deze bespreking zou moeten zijn.
Vanuit verschillende sectoren wordt aangedrongen op een spoedige bespreking van dit punt.
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Vanuit cliëntperspectief wordt gewezen op het belang van de betrouwbaarheid van de hulpverlener.
Dit wordt ernstig ondergraven.
Andere leden willen vooral aandacht besteden aan afstemming omtrent de praktische toepassing.
Afspraak:
Een uitgebreidere bespreking wordt geagendeerd op het volgend IROJ.

4. Advisering uitbreidingsbeleid 2017 Jongerenwelzijn / RTH –
VAPH-voorzieningen
Nele Van Nevel geeft kort toelichting bij de bespreking in de Werkgroep Advisering van 20
oktober (verslag ter plaatse rondgedeeld).
Het beoordelen van de aanvragen is geen evidente opdracht, ook niet voor de leden van de
Werkgroep Advisering. Niet iedereen had de dossiers vooraf kunnen doornemen. De leden die de
dossiers wel hadden gelezen vonden het een moeilijke materie om te beoordelen.
De vraag werd gesteld of een sectoraal advies een andere dynamiek zou geven.

4.1. Advisering uitbreidingsbeleid 2017 Jongerenwelzijn
Algemeen
De Werkgroep stelt vast dat het momenteel ontbreekt aan concrete handvaten om de aanvragen te
beoordelen:
- er is nog geen procedure
- welke input moet een voorziening bezorgen in zijn aanvraag ?
- welke andere input is noodzakelijk ?
- welke criteria moeten we gebruiken ? Er zijn ideeën over een aantal criteria (spreiding,
participatie & vertrouwenspersoon, doelstellingen IJH), maar deze zijn nog niet verder
geconcretiseerd.
- er is een tekort aan expertise over bepaalde elementen in het aanbod.
Een bijkomende factor is dat er verschillende interpretaties bestaan over een aantal elementen in de
omzendbrief.
De noodzakelijke randvoorwaarden voor het uitbrengen van een kwaliteitsvol advies zijn dus nog niet
ingevuld. De werkgroep advisering neemt zich voor om hier dringend werk van te maken. Aan de
overheid zal nogmaals de vraag gesteld worden om hetzelfde te doen op Vlaams niveau.

Aanvragen tot uitbreiding van het aanbod contextbegeleiding in functie van positieve
heroriëntering
Voor West-Vlaanderen is er een uitbreiding voorzien van 12 plaatsen, waarvan er 9 plaatsen zijn
gereserveerd voor de CLB’s.
De werkgroep stelt vast dat er een gezamenlijke aanvraag is vanuit de CLB’s voor deze 9 plaatsen.
Deze aanvraag beantwoordt aan de vereisten.
Voor de 3 resterende plaatsen zijn er 5 kandidaten. Bij 4 voorzieningen betreft het een vraag naar
uitbreiding, voor 1 voorziening is het een vraag voor een eerste erkenning.
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- De werkgroep is van oordeel dat regiospreiding niet kan weerhouden als onderscheidend
criterium. Er is al een basisspreiding in de provincie. Elke regio heeft noden.
- Een andere optie die is bekeken is het erkennen van een nieuwe partner. Het niet beschikken
over een erkenning RTH en de werkvorm van de voorziening zijn geen tegenindicaties.
Een mogelijke tegenindicatie is de verplichting rond samenwerking met de partners inzake
vorming en intervisie die in het verleden werd opgelegd. Als deze voorwaarde nog steeds van
toepassing is legt dit een extra last op de partners.
Het besluit van de werkgroep is dat er geen doorslaggevende criteria zijn om de toewijzing naar één
of meerdere voorzieningen te adviseren.
Een lid geeft aan dat er rond intervisie en vorming kan worden gezocht naar samenwerking met
partners die reeds erkend zijn. Anderzijds lijkt het zinvol om de voorwaarden die bij aanvang werden
opgelegd te herbekijken wanneer het aanbod zich verder verspreidt.
Een lid stelt de vraag of regionale spreiding toch geen factor kan zijn.
Een lid antwoordt dat er momenteel geen enkele (sub-) regio is zonder aanbod. Er is geen informatie
over doorstroomtijd om de verschillen in noden tussen de regio’s af te wegen.
Een lid stelt de vraag hoe de CLB’s hun aanbod zullen organiseren, gelet op de sluitingsperiodes van
de CLB’s tijdens vakantieperiodes.
Vanuit de CLB’s wordt aangegeven dat ook in andere sectoren medewerkers vakantieperiodes
hebben. De ervaring met het project in Oost-Vlaanderen toont dat dit geen tegenindicatie is.
Een lid stelt voor om, gelet op de beperktheid van de plaatsen in het advies aan te dringen op een zo
efficiënt mogelijk inzetten van de middelen.
Besluit:
De stuurgroep volgt het advies van de werkgroep advisering.
Aan het Agentschap Jongerenwelzijn wordt gevraagd om bij het toewijzen van de plaatsen
rekening te houden met een efficiënte inzet van de beperkte middelen.

Uitbreiding contextbegeleiding kortdurend intensief gekoppeld aan
differentiëring van het meisjesaanbod van de Gemeenschapsinstelling in
Beernem (6 plaatsen)
Er zijn 5 aanvragen ingediend, waarvan 3 door Cano-voorzieningen, die ook een gezamenlijk voorstel
hebben ingediend.
Nele Van Nevel geeft toelichting bij de elementen die binnen de Werkgroep Advisering aan bod zijn
gekomen.
De werkgroep stelt vast dat de aanvragen aan de voorwaarden voldoen. Er werden geen
doorslaggevende criteria gevonden om de toewijzing naar één of meerdere voorzieningen te
adviseren.
Een lid heeft vragen bij het bereik van het aanbod. Is het realistisch en efficiënt om heel de provincie
als werkingsgebied te bestrijken als voorziening ?
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Een lid stelt voor om subregionale spreiding als aandachtpunt mee te geven naar het Agentschap
Jongerenwelzijn bij de beoordeling van de aanvragen. Elke cliënt zou in zijn regio moeten kunnen
beschikken over de modules.
Een lid stelt de vraag of het IROJ dit criterium niet zelf kan aftoetsen.
Andere leden zijn van oordeel dat er onvoldoende materiaal voorhanden is om dit op een correcte
manier af te wegen.
Enkele leden hebben bedenkingen bij het opnieuw creëren van een apart aanbod / aparte modules .
Besluit:
De stuurgroep volgt het advies van de werkgroep advisering.
Aan het Agentschap Jongerenwelzijn wordt gevraagd om bij de toewijzing rekening te houden met
de regionale spreiding/beschikbaarheid van de modules.

Aanvragen tot ombouw van bestaande plaatsen naar een beveiligd en
fuguevermijdend aanbod
Op Vlaams niveau wordt de ombouw van 15 plaatsen voorzien.
In West-Vlaanderen is één voorziening kandidaat.
Nele Van Nevel geeft toelichting bij de elementen die binnen de Werkgroep Advisering aan bod zijn
gekomen.
Besluit:
De stuurgroep volgt het advies van de werkgroep advisering.

4.2. Advisering reconversie nRTH naar RTH VAPH
VAPH-voorzieningen kunnen een beperkte reconversie aanvragen van personeelspunten uit het nietrechtstreeks toegankelijk aanbod naar personeelspunten rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod.
Er zijn 2 aanvragen ingediend:
- het Dominiek Savio Instituut vraagt een reconversie van 37 punten
- het OC Sint-Idesbald vraagt een reconversie van 15 punten.
De werkgroep advisering stelt voor op een positief advies te geven, gelet op:
- de noden inzake RTH
- het engagement van beide organisaties om niet minder cliënten te ondersteunen binnen het nietrechtstreeks toegankelijk aanbod
- het beperkte karakter van de gevraagde reconversie.
Besluit:
De stuurgroep volgt het advies van de werkgroep advisering.

5. Regionale afstemming typemodules begeleiding
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Tijdens de vergadering van 23 september werd toelichting gegeven bij de werkzaamheden die op
Vlaams niveau hebben plaatsgevonden en bij volgende stappen die moeten worden gezet.
Nele Van Nevel schetst kort de historiek en geeft toelichting bij een voorstel van plan van aanpak (ter
plaatse rond gedeeld).
Tegen eind 2017 zou de oefening afgerond moeten zijn. De concrete timing van de verschillende
stappen moet nog verder worden bepaald door de ad-hoc werkgroep die deze oefening zou
aansturen.
Enkele leden hebben vragen bij de administratieve ondersteuning van dit plan.
De voorzitter verwijst naar het engagement vanuit de sectorale administraties om de IROJ’s te
ondersteunen. Het is niet duidelijk hoe ver dit concreet zal gaan.
De stuurgroep IROJ gaat akkoord met de oprichting van een ad-hoc werkgroep voor de aansturing.
Enkele leden pleiten er voor om de verplichte koppeling met de netwerkgroepen en de werkgroep
advisering te schrappen, om de belasting voor deze leden niet te verzwaren.
Deze overdracht tussen de ad-hoc werkgroep en de netwerkgroepen is essentieel, maar kan ook op
andere manieren worden gegarandeerd.
Afspraak:
De stuurgroep gaat akkoord met het voorstel van stappenplan en de oprichting van een ad-hoc
werkgroep voor de aansturing.
Met het oog op de samenstelling van deze ad-hoc werkgroep wordt gevraagd om kandidaturen op
te vragen en te bezorgen aan Nele Van Nevel.
Er wordt getracht om bij de samenstelling een koppeling te maken met de netwerkgroepen.

6. Advisering reconversie naar k-posities
De voorzitter verwijst naar eerdere besprekingen in het IROJ naar aanleiding van een brief vanuit het
Agentschap Zorg en Gezondheid (brief van 18 februari 2016) waarbij Minister Vandeurzen de
mogelijkheid bood om ziekenhuisbedden om te zetten naar een aanbod voor kinderen en jongeren
met een sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid.
In dit kader waren er eerder dit jaar contacten gelegd:
- in de Westhoek tussen oa het Jan Ypermanziekenhuis en een aantal voorzieningen bijzondere
jeugdzorg,
- in Midden-West-Vlaanderen tussen OC Sint-Idesbald, AZ Delta en Kliniek St-Jozef.
Dit punt is aan de agenda van de vergadering vandaag toegevoegd omdat de aanvragen in dit kader
voor eind november moeten worden ingediend en een advies van het IROJ nodig is.
Lieven Demets, Zorgmanager van het AZ Delta, is aanwezig om toelichting te geven.
Hij geeft aan dat de opening die de Minister in februari 2016 heeft aangekondigd, toelaat om
ziekenhuisbedden om te zetten naar k-posities (= ambulant). Op die manier kan het aanbod voor
jongeren met nood aan ondersteuning GGZ worden vergroot.
Vanuit een associatie tussen AZ Delta, het Jan Ypermanziekenhuis en St-Jozef, zal één
gemeenschappelijk dossier worden ingediend, in samenwerking met een aantal voorzieningen
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binnen de jeugdhulp.
Dit gebeurt onder tijdsdruk: aanvragen dit jaar moeten voor eind november zijn ingediend. Men
verwacht dat nieuwe aanvragen in 2017 niet meer mogelijk zijn (moratorium).
Aan het IROJ en het netwerk GGZ wordt gevraagd om dit initiatief te adviseren.
Hoeveel posities waar zullen worden gelokaliseerd is nog niet helemaal duidelijk. Dit moet nog
verder worden uitgewerkt. Wat vandaag voorligt is een kader tot samenwerking.
Het AZ Delta heeft de intentie om een stuk crisis / urgentie en liaison op te nemen. De ambulante
werking (k-posities) zal gebeuren door andere partners: St-Jozef en OC Sint-Idesbald .
Ook in het Ieperse zouden k-posities worden gerealiseerd in samenwerking met lokale partners.
Door het verschuiven van K-bedden vanuit St-Jozef zou AZ Delta 3 k-bedden krijgen die specifiek
zouden worden ingezet voor crisis (Pediatrische Epsi). Momenteel heeft AZ Delta dit aanbod nog
niet.
De coördinator van WINGG geeft aan dat de puzzel rond het crisisaanbod nog verder moet worden
bekeken. Dit is nog niet helemaal uitgeklaard binnen het netwerk.
Wat vandaag op tafel ligt ter advisering, is de reconversie van ziekenhuisbedden naar
dagbehandeling buiten de campus van een psychiatrische voorziening, onder supervisie van een Kdienst uit de regio. Dit zowel in de Westhoek als in Roeselare.
De vraag wordt gesteld voor wie dit extra aanbod open zal staan.
Lieven Demets verduidelijkt dat dit extra aanbod niet wordt gekoppeld aan de organisaties in de
jeugdhulp waarmee wordt samengewerkt, dit zijn geen bevoorrechte verwijzers. Dit is een aanbod
voor de provincie/regio.
Een lid merkt op dat dit voorstel enkel betrekking heeft op de Westhoek en het Midden van de
provincie. Er is geen link met het zuiden en het noorden van de provincie.
Lieven Demets geeft aan dat er vanuit die regio’s geen initiatief is genomen. In die regio’s zijn er
reeds er reeds k-posities.
De dagbesteding met outreachende functies is er nog niet in andere regio’s.
De vertegenwoordiger van de Intersectorale Toegangspoort geeft aan dat bij de uitbouw van het
aanbod dagbehandeling voldoende aandacht zal moeten worden besteed aan de bekendheid en
toegankelijkheid van het aanbod. Er zijn veel sectoren die vragende partij zijn naar samenwerking.
Dit moet verder worden bekeken bij de operationalisatie.
Daarnaast wordt de vraag gesteld hoe de verschuiving van 3 k-bedden van St-Jozef naar AZ Delta zich
verhoudt tot de bewegingen binnen WINGG in het kader van crisis.
De coördinator van WINGG geeft aan dat de besprekingen over het verschuiven van k-bedden nog
niet is gestart binnen WINGG, hier kan momenteel nog niet veel over worden gecommuniceerd. Dit
wordt nog vervolgd.
Een lid vraagt naar de effecten van de verschuiving van K-bedden op het huidig aanbod Epsi ?
Zal er een andere afgrenzing gebeuren naar leeftijd of andere kenmerken ?
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Lieven Demets geeft aan dat dit nog verder zal moeten worden afgestemd.
Een lid dringt er op aan om in het advies van het IROJ garanties te vragen om als IROJ betrokken te
worden bij de verder inhoudelijke uitwerking, in functie van het profiel van het aanbod en het profiel
van de cliënten.
Deze bezorgdheid wordt gedeeld door de stuurgroep.
Een lid geeft aan dat de betrokkenheid van partners uit andere sectoren gevat door Integrale
Jeugdhulp, op zich al aangeeft dat dit niet exclusief vanuit psychiatrie wordt vormgegeven.
Op de vraag hoe snelt dit operationeel zou worden, wordt aangegeven dat dit halverwege 2017
operationeel zou kunnen worden.
Besluit:
Het IROJ geeft een positief advies aan de initiatiefnemers in functie van de reconversie van
ziekenhuisbedden naar k-posities. Deze reconversie biedt extra mogelijkheden naar ondersteuning
van kinderen en jongeren.
Het IROJ dringt aan op garanties om betrokken te worden bij de verder inhoudelijke uitwerking, in
functie van het profiel van het aanbod en het profiel van de cliënten, ook mbt verschuivingen
inzake k-bedden.

7. Varia
• Planning 2017
Een voorstel van planning 2017 is vooraf bezorgd.
Een aangepast voorstel zal worden bezorgd. Aan de leden wordt gevraagd om structurele knelpunten
door te geven.
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Effectieve leden
Vertegenwoordiger van …

Naam

Voorzitter

Pascal Van Parys

Minderjarigen

Sara Vervacke

Ouders

Joost Bonte

Etnisch-cult minderheden

Yasmien Ousta

Plaatsvervangende

leden

Naam
Aanwezig

/

Aanwezig

Pascale Cockhuyt
Nadia El Khaddouri

Mensen in armoede
Mensen met een handicap

Aanwezig

Sabine Dendooven

CLB

Christophe De
Rudder
Hilde Verplancke

Aanwezig

Cathérine Ryckeboer

CLB

Sofie Viaene

Aanwezig

Lien Van Maele

CGG

Frank Schillewaert
Verontschuldigd

Hilde Vandewoestyne

Verontschuldigd

Pascale Sibiet

Verontschuldigd

CGG

Michèle Pecqueux

Kind & Gezin

Ingrid Bombay

Kind & Gezin

Evelyn Huys

Aanwezig

Dieter Rigole

VAPH

Marjan Tyberghien

Aanwezig

Benjamin Schatteman

VAPH

Evy Degeytere

Aanwezig

Hendrik Calu

Bijzondere Jeugdbijstand

Bernard Velghe

Aanwezig

Filip Debaets

Bijzondere Jeugdbijstand

Wilfried Haverals

Aanwezig

Paul Verbiest

CAW

Pascal Heytens

Nele Vandenbrande

Verontschuldigd

Verontschuldigd

Els Willems

CAW

Piet Baes

Toegangspoort

Koen Gevaert

Aanwezig

VK

Luk Steemans

Verontschuldigd

Jan De Keyser

OCJ, SDR

Sonja Van Ossel

Verontschuldigd

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

Caroline Schaek
Joeri Isenborghs

Andy Rullens

Jeugdmagistratuur

Lucia Dreser

Verontschuldigd

Veronique Guyonnaud

Centra Ambulante Revalidatie

Luc Ghyselinck

Verontschuldigd

Siska Cauwe

Netwerk JH Brugge-Oostende

Eveline Popelier

Aanwezig

Netwerk JH Kort-Roes-Tielt

Caroline Schaek

Dieter Rigole

Netwerk JH Westhoek

Hans Flamey

Hans Vandenbroucke

Netwerk Crisisjeugdhulp

Sabine Lauwers

Netwerk Ouders / minderjarig

Aanwezig

Aanwezig

Verontschuldigd
Aanwezig

Aanwezig
Verontschuldigd

Verontschuldigd

